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RESUMO 
 

A Fábrica de Santo António de Vale de Piedade é uma das mais antigas unidades industriais de 

produção cerâmica portuguesa, surgida durante o período pombalino no âmbito do apoio e 

protecionismo à indústria. Estabeleceu-se entre 1783 e 1785, no cais de Gaia, junto ao rio Douro, na 

freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia. Iniciou atividade no dia 1 de Janeiro de 

1785 e laborou até às primeiras décadas do século XX. Inicialmente, apenas produziu a denominada 

louça fina ou faiança comum – pasta caulina completamente revestida por um vidrado opaco 

estanífero. Em meados do século XIX, a sua produção diversificou-se, passando a fabricar azulejo, 

ornamentação para fachada e jardim, faiança fina ou louça de pó-de-pedra e grés.  

Uma intervenção arqueológica realizada em terrenos contíguos ao edifício principal da fábrica 

permitiu-nos identificar uma antiga estrutura de laboração numa área que se julgava não estar 

relacionada com o complexo fabril de Vale de Piedade, aterrada com restos de louça ali produzida. 

Estes vestígios constituíram o ponto de partida da nossa investigação. O trabalho que desenvolvemos 

pretendeu abarcar uma dupla realidade daquela manufatura: a sua Arquitetura (espaços, edifícios e 

estruturas de laboração e comercialização) e a sua Produção (matérias-primas, técnicas, utensílios e 

artefactos aí produzidos). O tratamento destes temas logo nos levou a considerar outros, tais como a 

sucessão de proprietários e gerentes que teve, os diferentes períodos de laboração, as distintas marcas 

empregues, etc., etc. Verificámos, então, o quanto alguns dados correntemente aceites diferiam da 

realidade dos factos documentados, quer pelas fontes arqueológicas quer pelas fontes escritas. 
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Até ha pouco tempo apenas se fallava da fabrica de faiença do Rato em Lisboa como a 

unica digna de menção no seculo passado. A presente exposição [Exposição de Cerâmica 

Nacional, no Porto] veio revelar a existencia de varias fabricas concorrentes, cujos productos 

entram agora em campo. […] 

Queira cada um procurar bem em casa entre a louça velha que deitou a um canto, mais ou 

menos damnificada, e não ter receio de se envergonhar com ella; para o estudioso, para o 

historiador, um simples fragmento com uma marca, com um signal qualquer é muitas vezes o fio 

conductor n’um escuro labyrintho, e a historia da nossa ceramica não tem muita luz, como 

temos visto. 

Joaquim de Vasconcellos 

O Commercio do Porto, n.º 270, XXIX Anno, Domingo 5 de Novembro de 1882, fl. 1 

 

 

 

 

 

 

O desmazêlo de outrora e mesmo de hoje, o desmazêlo português de sempre, originou 

lacunas difíceis de preencher. 

Temos de nos contentar com o que há e ir até onde fôr possível. 

Depois dos dados históricos, a melhor fonte de estudo é ainda o exame dos produtos. 

Pedro Vitorino 

Cerâmica Portuense, 1930, IX 
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INTRODUÇÃO 

 

A Fábrica de Santo António de Vale de Piedade (FSAVP) é uma das mais antigas unidades 

industriais de produção cerâmica portuguesa, surgida durante o período pombalino no âmbito do apoio e 

protecionismo à indústria. É, por isso, uma das quatro grandes fábricas de loiça fina, bastantes a 

proverem uma grande parte do Reino e das suas conquistas referida na Descrição Topográfica e 

Histórica da Cidade do Porto, publicada em 1788 (COSTA 2001: 178). 

Estabeleceu-se entre 1783 e 1785, no cais de Gaia, junto ao rio Douro, na freguesia de Santa 

Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, em posição fronteira à cidade do Porto, e laborou até à década 

de 1930. Foi seu fundador um ilustre homem de negócios, natural de Génova e radicado no Porto – 

Jerónimo Rossi, que mais tarde veio a ser vice-cônsul do reino da Sardenha naquela cidade. 

Inicialmente, apenas produziu a denominada louça fina ou faiança comum – pasta caulina 

completamente revestida por um vidrado opaco estanífero. Em meados do século XIX, a sua produção 

diversificou-se, passando a fabricar azulejo, ornamentação para fachada e jardim, faiança fina ou louça 

de pó-de-pedra e grés.  

Vários foram os autores que sobre ela escreveram, destacando, consoante os interesses 

pretendidos, os múltiplos aspetos que o seu estudo oferece. A maior parte dos temas abordados focou, 

como seria de esperar, a sua produção, dando os ceramólogos (QUEIRÓS 1907; VALENTE 1936 e 

1949; VITORINO 1930; SANDÃO 1985) e colecionadores (OLIVEIRA 1920) especial ênfase à louça 

produzida nos períodos mais antigos de laboração e à identificação de marcas de fabrico. A análise da 

produção da fábrica ficou, assim, limitada aos objetos expostos nos museus ou provenientes de coleções 

privadas. Apontaram-lhe muitas vezes como fundador Francisco Rossi, sendo Vasco Valente, 

descendente direto de Jerónimo, o primeiro a esclarecer as dúvidas quanto ao instituidor. Não foi tão 

certeiro no que respeita à data do seu estabelecimento; aqui o mérito coube a Magalhães Basto, que 

precisou o ano de fundação da fábrica, publicando no jornal O Primeiro de Janeiro dois documentos 

inéditos que deslindaram a questão (BASTO 1959). Com mais ou menos imprecisões, todos destacaram 

a importância deste estabelecimento para o desenvolvimento da indústria cerâmica do norte do país. 

Sempre tratada em conjunto com as suas congéneres, foi também Vasco Valente o primeiro a 

elaborar uma monografia desta fábrica através do estudo biográfico do seu criador, intitulando-a 

Jerónimo Rossi: Fidalgo ceramista (VALENTE 1931). Limitou-se, porém, à análise pormenorizada do 

período Rossi. 
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Estudos mais recentes debruçaram-se sobre a arquitetura, as estruturas e os espaços das unidades 

industriais de cerâmica portuense (SOEIRO et al. 1995 e 2001), fazendo o inventário das fábricas e 

expondo documentação nova sobre as mesmas, compreendendo os vários séculos da sua laboração. 

Neste trabalho foram, pela primeira vez, apresentados alguns dos dados mais relevantes para a história 

do edificado e da gerência da fábrica. A obra de Manuel Leão (LEÃO 1999 e 2007), pese embora 

algumas inconsistências, é, a nosso ver, um marco incontornável para o conhecimento desta manufatura, 

compilando um vasto espólio documental sobre a mesma. O valor patrimonial e a qualidade da produção 

da fábrica foram também destacados nos estudos de Ana Margarida Portela Domingues e Francisco 

Queiroz (DOMINGUES; QUEIROZ 2008). 

Tendo em conta estes autores e os seus trabalhos, e muitos outros não referidos, haverá ainda algo 

a acrescentar ao que já foi dito e escrito sobre a Fábrica de Louça de Santo António de Vale da Piedade? 

Dúvidas já não persistem sobre a data da sua fundação e o nome do seu fundador. Os seus diversos 

proprietários e/ou gerentes são também conhecidos, embora subsistam várias imprecisões. Dizer que esta 

manufatura teve vários edifícios não constitui novidade. Enumerar as estruturas e os espaços que 

compunham o complexo fabril também não é algo de extraordinário, dado que estes são comuns a todas 

as fábricas. Que contributo pode então ser prestado para acrescentar um pouco mais de conhecimento ao 

que já é conhecido sobre a Fábrica de Vale de Piedade? 

Os vestígios arqueológicos, cremos, são as peças que podem complementar esta trama. 

Em Janeiro de 2007, participámos numa intervenção arqueológica realizada em terrenos contíguos 

ao edifício principal da FSAVP. A escavação permitiu-nos identificar a existência de uma antiga 

estrutura de laboração numa área que se julgava desafetada do complexo fabril de Vale de Piedade, 

aterrada com restos de louça ali produzida. 

Estes importantes e reveladores vestígios incentivaram-nos a desenvolver um trabalho de 

investigação que pretendeu abarcar uma dupla realidade daquela manufatura pombalina: a sua 

Arquitetura (espaços, edifícios e estruturas de laboração e comercialização) e a sua Produção (matérias-

primas, técnicas, utensílios e artefactos aí produzidos). O tratamento destes temas logo nos levou a 

considerar outros, tais como a sucessão de proprietários e gerentes que teve, os diferentes períodos de 

laboração, as distintas marcas empregues, etc., etc. Verificámos, então, o quanto alguns dados 

correntemente aceites diferiam da realidade dos factos documentados, quer pelas fontes arqueológicas 

quer pelas fontes escritas. 

Tendo como ponto de partida os contextos, restos de construções e fragmentos arqueológicos 

encontrados, tentámos dar resposta às evidências de campo com que fomos confrontadas: Por que estão 

estes produtos da fábrica aqui? Por que foram usados para aterro? Que tipo de estrutura é esta? Por que 
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foi destruída e desativada? Quando aconteceu? Que espaços estiveram afinal afetos à laboração da 

fábrica de Vale da Piedade? Quais as características desta produção cerâmica? Poderemos datá-la? 

Estas foram algumas das perguntas que orientaram a nossa investigação e o discurso que seguimos 

nas próximas páginas. Começamos, por isso, por falar sobre o estado da arte do tema que nos 

propusemos estudar: a indústria cerâmica do Porto e de Vila Nova de Gaia e os recentes contributos da 

Arqueologia para o seu estudo, destacando a importância da atividade e do registo arqueológico para o 

conhecimento destas unidades fabris, já quase todas encerradas e desaparecidas. Seguidamente, 

contextualizamos, nos seus múltiplos aspetos, a Fábrica de Louça de Santo António de Vale da Piedade. 

Descrevemos, depois, a intervenção arqueológica, partindo daqui para o estudo da dupla realidade acima 

mencionada: arquitetura/ espaços e produção. 
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CAPÍTULO 1 – O estudo da cerâmica portuense e o contributo da Arqueologia 

 

1.1. A cerâmica portuense: diferentes âmbitos e problematização de uma expressão clássica 

Cerâmica portuense é a expressão clássica que tem sido usada para definir a produção 

cerâmica da área do distrito do Porto e, sobretudo, a dos concelhos do Porto e de Vila Nova de 

Gaia. 

Se na sua origem foi uma expressão pacificamente aceite pelos ceramólogos que versaram 

sobre este espaço geográfico e que devidamente a justificaram, argumentando a indissociabilidade 

da produção daqueles dois concelhos e o facto de, no distrito do Porto, as fábricas da denominada 

louça fina se situarem apenas nesses municípios, nos últimos anos a sua aceitação tem merecido 

algumas críticas, sobretudo por concentrar sob o epíteto portuense a cerâmica que 

maioritariamente foi produzida em Vila Nova de Gaia, grande polo industrial cerâmico não só do 

distrito, mas de toda a região Norte, onde se contavam, em finais do século XIX, mais de uma 

dezena de fábricas em laboração
1
 (GUIMARÃES 1995b: 234). À semelhança, mas não tanto, de 

outro famoso produto – o Vinho do Porto, que do Porto pouco tem, excetuando o nome, mas o 

qual representa, como bem sabemos, uma identidade maior de âmbito regional. 

Diz-nos, por exemplo, Manuel Leão no prefácio à sua obra A Cerâmica em Vila Nova de 

Gaia: […] este é um contributo para melhor conhecimento duma actividade profissional que 

sempre tem sido classificada como Cerâmica Portuense, com aparente demérito para Vila Nova 

de Gaia. A verdade é que, nesta margem do Douro, a actividade cerâmica foi mais remota no 

tempo, mais apreciada e mais abundante. (LEÃO 1999: 11). Ou ainda José Manuel Lopes 

Cordeiro que o uso deste termo tem evidentes implicações quanto aos limites geográficos que 

decorrem da utilização da palavra “portuense”, pois A sua aplicação num sentido restrito diria 

respeito apenas às fábricas existentes na cidade do Porto, em virtude de neste caso os limites do 

concelho coincidirem com o perímetro urbano; num sentido mais amplo, […] seria obrigatório 

considerar as unidades de cerâmica existentes no “Grande Porto” ou na Área Metropolitana do 

Porto, e não apenas as localizadas na cidade e em Vila Nova de Gaia […], tendo em conta que 

quer em Ermesinde (Valongo), quer em Matosinhos, existiram fábricas de cerâmica com algum 

significado […]. (CORDEIRO 2000: 360-361). 

Confrontadas com as várias justificações (antigas e atuais) e por alguém que sabiamente nos 

interrogou sobre o(s) porquê(s) de se chamarem portuenses a estas fábricas e louças, entendemos 

                                                 
1 Os dados relativos aos anos de 1894-1897 indicam-nos doze unidades de produção cerâmica a laborar neste período (10 na freguesia de 

Santa Marinha e 2 em Mafamude). Esta indústria era apenas ultrapassada pela de Serralharia, com 16 unidades, e seguida pela de 

Marcenaria e Mobiliário (11 unidades) e Tanoaria (10 unidades). O quadro consultado não inclui Vinhos (GUIMARÃES 1995b: 234). 
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não dever ignorar, mas antes iniciar o nosso trabalho com algumas considerações sobre este 

conceito sedimentado, cujo uso generalizado nos parece carecer hoje de atualização e reavaliação. 

Cremos que terá sido José Queirós o introdutor deste cognome com a aplicação do conceito 

faiança portuense. É curioso notar que Queirós não recorreu àquela expressão na sua obra maior – 

Ceramica Portugueza (1907), na qual, no capítulo dedicado às fábricas, teve o cuidado de dar o 

subtítulo Porto e Gaia, tratamento distinto do conferido a Lisboa, Coimbra, Aveiro e Viana do 

Castelo referidas com o seu distrito
2
, mas próximo da abordagem que usou para Caldas da Rainha 

– Juncal – Alcobaça (QUEIRÓS 1907: 513). Foi ao escrever uma síntese sobre a cerâmica de Vila 

Nova de Gaia, para integrar um guia ilustrado deste concelho, que pela primeira vez invocou o 

termo faiança portuense, mas não sem antes fazer uma explicação da indissociável produção de 

ambas as margens: 

A actividade dos ceramistas de Gaya liga-se intimamente com o movimento dos estabelecimentos congeneres 

da sua vizinha cidade do Porto. Com raras excepções, uns e outros compartiram os mesmos progressos, 

triumpharam conjunctamente, os seus artifices trabalharam simultaneamente, num e noutro lado do Douro, uma só 

firma, um só proprietario, um só gerente ou mestre exerceram a sua directa influencia nos dois lados do rio e, até, 

nos periodos mais criticos e desalentados, se resentiram as suas producções, como irmãos bem unidos, na labuta 

solidaria e assidua em que sempre se encontraram. 

E tão estreita foi ella que, num mesmo deposito no Porto, á rua da Esperança, se exhibiam cordialmente, 

ufanas, as lindas faianças da cidade e as de Gaya. […] 

É pois difficil, se não impossivel, tratar da industria ceramica de Villa Nova, sem que o Porto nos appareça, a 

reclamar a parte que lhe toca; nem tocar sob o mesmo ponto de vista, na capital do norte, sem que a laboriosa Gaya 

se aprume orgulhosamente. Apontadas estas circumstancias, o leitor não estranhará topar, numa noticia sobre o 

concelho de Villa Nova de Gaya, tanto em evidencia a Cidade Invicta. (QUEIRÓS 1909: 41-42)
3
. 

 

Esta expressão de José Queirós foi bem conseguida, pois se considerarmos, como já vários 

autores referiram, que em todo o distrito do Porto
4
 as únicas fábricas que produziam faiança se 

localizavam nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia, com toda a justiça se poderia a 

mesma apelidar de portuense. 

Com o mesmo fundamento, a designação tornou-se mais ampla ao ser usada por Pedro 

Vitorino, que publicou em 1930 um trabalho intitulado Cerâmica Portuense, integrando no 

mesmo estudo as fábricas setecentistas do Porto e de Gaia e os antecedentes núcleos oleiros de 

Santo Ildefonso, São Lázaro, Santo André e Fontainhas, justificando aquela denominação com 

estas palavras: 

                                                 
2 Talvez por isso ainda hoje seja comum nos referirmos à louça lisbonense, coimbrã, de Aveiro ou de Viana. 
3 Consultámos uma edição fac-similada. O mesmo trabalho encontra-se publicado como adenda – Outros Estudos – nas reedições da sua 

obra Ceramica Portugueza (QUEIRÓS 2002: 417-421). 
4 Integram o distrito do Porto os seguintes municípios: Amarante, Baião, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, 

Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de 

Gaia. Fonte: ANMP – Distrito do Porto (http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/mun101w2.php?dis=13). 

http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/mun101w2.php?dis=13
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Na mesma designação de Cerâmica portuense englobei os produtos originários da cidade do Pôrto e de Vila 

Nova de Gaia. A razão é que o fabrico cerâmico estava ìntimamente ligado entre a cidade e a vila. Havia donos de 

fábricas no Pôrto, com estabelecimentos congéneres em Gaia, propriedade sua, ou tomados de arrendamento; por 

sua vez os operários transitavam de uma para outra fábrica, nas duas margens, usando processos seus ou das 

oficinas onde trabalhavam. Os barros utilizados, com pequenas diferenças de composição, eram aproximadamente 

os mesmos. 

Talvez para efeitos de venda, algumas fábricas de Gaia marcavam Pôrto, como as antigas do Cavaquinho e de 

Vale-de-Piedade e a moderna das Devesas. A fábrica do Carvalhinho, fundada no Pôrto, funciona agora em Gaia 

com designação originária. 

A par disto sucede que até ao advento do regime constitucional, 1834, Santa Marinha e S. Cristóvão eram 

freguesias do Pôrto. (VITORINO 1930: XII) 

 

Se a maioria das justificações apresentadas pelo autor são válidas – como o intercâmbio de 

proprietários, gerentes e profissionais, com as respetivas influências nos métodos e nas técnicas de 

fabrico; a compra de matérias-primas, nomeadamente o barro, aos mesmos fornecedores; a 

mudança de espaços e instalações; e até o uso de Porto na marca das fábricas de Gaia – outras há 

que escapam à veracidade dos factos, tais como Santa Marinha e São Cristóvão de Mafamude 

serem freguesias do Porto
5
 e a não inclusão no seu estudo de um dos maiores e mais importantes 

núcleos oleiros da área – o de Vila Nova, na margem esquerda do Douro. 

Este termo teve continuidade na obra Cerâmica Artística Portuense dos séculos XVIII e XIX 

(1949), da autoria de Vasco Valente, então diretor do Museu Nacional de Soares dos Reis, onde se 

encontrava (e encontra) uma importante coleção destes produtos. Não é direta a justificação deste 

investigador ao título atribuído. Em curtas palavras diz-nos que foi seu propósito tratar, apenas, 

das cinco mais importantes fábricas que, no Porto e Gaia, iniciaram a sua laboração na segunda 

metade do séc. XVIII, as únicas que no distrito manufacturaram, então, produziram loiça com 

feição artística (VALENTE 1949: 17). Estas cinco mais importantes fábricas do Porto são as de 

Massarelos, Miragaia, as Reais Fábricas do Cavaquinho (uma de faiança e outra de loiça de pó-

de-pedra) e Santo António do Vale de Piedade. As duas primeiras no Porto, as outras em Vila 

Nova de Gaia. Por cerâmica artística entendeu Valente a loiça com feição artística realizada 

nestas manufaturas, em faiança, tendo, com certeza, como referência os exemplares guardados no 

seu museu. O autor ignorou, contudo, uma outra unidade de fundação setecentista que laborou no 

lugar do Lazareto, na Afurada, em Vila Nova de Gaia, a partir de 1789, por iniciativa de um 

antigo oficial da fábrica do Cavaquinho (SOEIRO et al. 1995: 238), e que produziu certamente o 

mesmo tipo de louça. Talvez por não possuir elementos para a integrar naquele círculo de eleitas. 

                                                 
5 Este erro, que se encontra perpetuado em alguns autores, terá talvez origem na obra do Padre Agostinho Rebelo da Costa – Descrição 

Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, de 1788 (COSTA 2001: 61). Santa Marinha e São Cristóvão de Mafamude eram (como hoje 

são) duas freguesias do julgado ou concelho de Vila Nova de Gaia, incluso no termo (distrito) do Porto. A este propósito ver RIBEIRO DA 

SILVA 1988: I, 49-59 e GUIMARÃES 1995a: 29-31. 
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Na esteira destes ceramólogos, um outro trabalho de referência intitulou-se A Cerâmica 

Portuense: Evolução empresarial e estruturas edificadas (1995), da autoria de Teresa Soeiro, 

Jorge Fernandes Alves, Silvestre Lacerda e Joaquim Oliveira. Nele é apresentado um inventário 

atualizado das fábricas de cerâmica do Porto e de Vila Nova de Gaia, abarcando tanto as que 

produziam a denominada louça fina, isto é, de faiança, quer as que produziam materiais de 

construção e equipamentos para eletrificação. Registaram-se, então, 37 unidades instaladas entre 

os séculos XVIII e XX no Porto e Gaia, destacando os autores o predomínio deste último 

concelho, com cerca de 70% das estruturas, considerado o grande pólo cerâmico do distrito, aí se 

localizando a maior parte das fábricas (SOEIRO et al. 1995: 204). Antecedendo o inventário, que 

constitui também um breve estudo monográfico de cada manufatura, os autores contextualizaram 

a indústria cerâmica do distrito fazendo referência a algumas unidades instaladas nos outros 

concelhos vocacionadas para louça comum e materiais de construção. 

Este estudo foi posteriormente atualizado e publicado noutra obra de referência – Itinerário 

da Faiança do Porto e Gaia, editado pelo Museu Nacional de Soares dos Reis, denominando-se 

então Roteiro das fábricas de cerâmica portuense. Porto e Vila Nova de Gaia (SOEIRO; 

LACERDA; OLIVEIRA 2001). Desta revisão resultou um aumento do número de fábricas (41), 

pese embora tenham sido suprimidas quatro vocacionadas para outros fabricos
6
.  

Conhecidas e justificadas as três expressões com recurso ao epíteto portuense que foram 

usadas e difundidas por alguns dos mais conceituados ceramólogos nacionais – faiança 

(QUEIRÓS 1909), cerâmica (VITORINO 1930) e cerâmica artística (VALENTE 1949), que 

motivos concorrem então para que o termo cerâmica portuense levante hoje dúvidas e até algum 

desagrado quanto ao seu uso? 

Vimos já a opinião de Manuel Leão – aparente demérito para Vila Nova de Gaia (LEÃO 

1999: 11) – e Lopes Cordeiro – imprecisão geográfica do conceito (CORDEIRO 2000: 360-361). 

Gonçalves Guimarães realçou ainda outro aspeto relacionado com a afirmação de Vila Nova de 

Gaia como grande centro industrial, dado que as fábricas aí instaladas apresentavam-se nas 

exposições internacionais e nacionais como sendo “do Porto”, facto que, não sendo apenas uma 

manifestação de bairrismo, obviamente sempre se reflectiu negativamente nos interesses locais 

até aos dias de hoje, não obstante as manifestação de afirmação autárquicas [sic] de Vila Nova 

de Gaia remontarem a antes de 1834. (GUIMARÃES 1995b: 228). 

Pondo de lado atitudes de pretensiosismo bairrista, a nosso ver são duas as fragilidades que 

provocam alguma imprecisão neste conceito: uma de âmbito material, relativo ao objeto de 

estudo, que radica no vocábulo cerâmica; outra de âmbito geográfico, concernente à área de 

estudo e ancorada na palavra portuense. 

                                                 
6 Fábrica de Monchique (Porto), Fábrica de Mosaicos de José Fernandes Dias & C.ª Lda. (Porto), Fábrica de José Monteiro de Lima (Vila 

Nova de Gaia), Fábrica de Silva Moreira (Porto), que produziam materiais de construção (SOEIRO et al. 1995: 271, 274, 276).  
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De cerâmica são todos os produtos feitos de argila ou barro cozido, desde os materiais de 

construção (telha, tijolos, mosaicos…) à louça comum ou fina, grés ou porcelana. O conceito de 

cerâmica abarca uma variedade de materiais que não se restringem à faiança. Por isso, falar em 

faiança portuense não é o mesmo que cerâmica portuense, pois à partida as expressões 

distinguem-se quanto aos produtos tratados: se a primeira especifica um material cerâmico – a 

faiança; a segunda é genérica e concentra em si um vasto universo de materiais. 

Por outro lado, o uso do apelido portuense indica as seguintes possibilidades: (1) natural do 

Porto, cidade e concelho, que conformam o mesmo espaço; (2) respeitante ao distrito do Porto; (3) 

relativo à região do Grande Porto (uma das sub-regiões estatísticas, NUTS III, da Região Norte); 

(4) ou ainda, à Área Metropolitana do Porto. Como explicar, então, que se restrinja o uso daquele 

termo aos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia? 

A verdade é que a cerâmica chamada portuense deve compreender ou apenas a produzida na 

cidade/concelho ou então abrigar todas as que foram produzidas no distrito. E, como é sabido, no 

distrito do Porto houve várias fábricas de cerâmica para além das instaladas naqueles dois 

concelhos. A título de exemplo, veja-se a indústria de cerâmica de construção, sendo neste distrito 

que estavam instaladas as principais fábricas nos inícios do século XX, bem rivalizando alguns de 

seus produtos com os de maior nomeada (GIRÃO 1913: 16). Do mesmo modo pensamos quanto à 

faiança assim apelidada. Se é certo que vários autores têm escrito que nesta área distrital as únicas 

fábricas que a produziam se encontravam exclusivamente no Porto e em Vila Nova de Gaia, que 

dizer sobre uma fábrica de faiança fundada no século XIX em Vila do Conde referida no Estudo 

sobre a Indústria Ceramica na 1.ª Circunscrição (GIRÃO 1913: 11), quando não lhe conhecemos 

quaisquer referências no âmbito de estudo da cerâmica ou faiança portuense? Que dizer, 

particularmente, da produção oleira de faiança, anterior ao estabelecimento das fábricas, sabendo 

nós hoje que o seu centro de fabrico apenas se situava em Vila Nova, e não no Porto, como 

recentemente provou Luís Sebastian (SEBASTIAN 2010: 169)? 

Importante é também esclarecer, como atrás referimos, que as freguesias de Santa Marinha e 

São Cristóvão de Mafamude nunca foram freguesias do concelho do Porto, conforme indicou 

Pedro Vitorino justificando assim a sua cerâmica portuense. Erro que terá perdurado desde a obra 

do Padre Rebelo da Costa (1788)
7
 e condicionou vários estudiosos. 

Não obstante considerarmos a crítica deste conceito útil, não podemos esquecer o modo 

como esta louça era conhecida e chamada pelos seus coetâneos, pois a “promiscuidade” desta 

expressão não é apanágio dos autores que sobre ela escreveram. 

Já os proprietários e gerentes destas fábricas se referiam a elas como “do Porto”, quer os do 

Porto quer os de Gaia, e não apenas no que se refere à localização, tal como anotou G. Guimarães, 

                                                 
7 Cf. nota 5. 

Anexo II 
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mas até nas marcas que empregavam. Aliás, poucas foram as que marcaram “Gaia”. E isto 

sucedeu desde a origem das primeiras fábricas até às de fundação mais recente. Muitos outros 

exemplos se podem dar neste sentido, como a pauta de preços fixada em 1877 intitulada Pauta 

Geral dos preços fixos das louças de todas as fabricas do Porto alliadas em 2 de Abril de 1877 e 

assinada por sete reconhecidos gestores das principais fábricas do Porto… e de Gaia (SOEIRO et 

al. 1995: 213)! Outro ainda é-nos dado por Francisco Gomes Pereira, sobrinho dos fundadores das 

fábricas de Miragaia e Massarelos, que nas suas Notas sobre as fabricas de ceramica no Porto, 

publicadas por Joaquim de Vasconcelos (VASCONCELLOS 1882b: 559-563), incluiu cinco 

fábricas do Porto… e onze de Vila Nova de Gaia! Para o mesmo concorrerá o facto de estes 

produtos serem exportados a partir da Alfândega do Porto, não sendo de estranhar que a sua 

identificação corrente nos destinos estrangeiros fosse a de “louça do Porto”. 

Posto isto, e sabendo que este termo não tem merecido uma aceitação pacífica, nem sempre 

publicamente expressada, com que justiça podemos censurar os autores que apelidaram portuense 

à louça do Porto e de Gaia? 

No que respeita ao nosso trabalho, reservaremos a expressão cerâmica portuense para uma 

abordagem englobante dos produtos da indústria cerâmica da atual área do distrito do Porto, 

optando por nos referirmos sempre a Porto e Vila Nova de Gaia (ou vice-versa) quando tratarmos 

as unidades e produções dos dois concelhos, como acreditamos ser o mais justo e correto. 

 

1.2. O fascínio pela faiança 

O deslumbramento e interesse que os objetos de faiança desde sempre despertaram residem 

no domínio do gosto pessoal e que apenas cada um poderá avaliar por si. Será o brilho do 

esmalte? As cores usadas? A delicadeza do traço? A beleza dos desenhos? A suavidade do toque? 

Ou a elegância das formas? 

É difícil especificar onde reside tal encanto, porém a atração pela faiança é inegável, sendo 

bem conhecidas as atitudes e manifestações que estes objetos provocaram em indivíduos de várias 

épocas, permanecendo nos nossos dias. Por exemplo, os célebres “serviços de gala” renascentistas 

encomendados pelas famílias mais endinheiradas aos melhores ceramistas de Faenza e Urbino, 

ricamente decorados e apenas usados em momentos muito especiais, como casamentos ou 

nascimentos, correspondendo ao seu desejo de luxo e ostentação de riqueza (BENINI 1989: 17-

19). Quando o Arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires, jantou com o Papa Pio IV, 

em 1563, recomendou-lhe vivamente que passasse a usar as «porcelanas de Lisboa» que, sendo 

feitas de barro, eram muito mais graciosas e limpas que as faustosas baixelas de metais 

preciosos. Em Outubro de 1582, Filipe I escreveu de Lisboa «a las infantas mis hijas», enviando 

umas caixas para lhas mandarem com peras, dizia: «Porque no bayan vacias, embio en la una 

porcelanas para vuestro servício y de vuestros hermanos, y una bay dentro della con otras 
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porcelanas de nueva manera, à lo menos no las he visto sino agora.» (CALADO 1992: 11). Além 

do luxo e ostentação, graciosidade, higiene e novidade, a louça de faiança serviu também para os 

apaixonados se declararem, colocando o seu retrato e inscrições de fidelidade e amor eterno em 

canecas e pratos oferecidos à pessoa amada. São os denominados “penhores de amor” (BENINI 

1989: 19, 38-39). 

Porém, se inicialmente estas peças de faiança não eram um bem acessível a todos, a 

proliferação de oficinas de louça malegueira e, mais tarde, a criação das fábricas de louça fina 

permitiram o seu consumo generalizado. A versatilidade e estética desta louça – objetos utilitários 

e/ou decorativos, que aliavam o cumprimento dos afazeres do quotidiano à decoração da sala, da 

mesa ou do jardim – fizeram com que rapidamente conquistasse um espaço insubstituível nos 

interiores das casas. A faiança era útil e, ao mesmo tempo, embelezava todos os espaços do lar, a 

par dos têxteis e mobiliário, ajudando as donas de casa a manterem afastado o “horror ao vazio” 

que perdurou durante muitos anos na moda de interiores. Escreveu Pedro Vitorino que 

Contemplando algumas dessas peças de faiança, a que não falta muitas vezes graciosidade e 

esbelteza, já pela forma delicada, já pela côr scintilante, podemos bem avaliar quanto a arte 

cerâmica, como nenhuma outra, a dentro do nosso lar, pode contribuir com um parcela de 

confôrto e de alegria. Isto justifica o aprêço que na vida íntima da família em todo o tempo 

despertou a faiança […]. (VITORINO 1930: 3). 

Esta louça, sobretudo as peças de maior qualidade e luxo, despoletou igualmente um gosto 

pelo seu colecionismo e exibição, numa conjuntura favorável imbuída do espírito do Romantismo 

e dos novos ideais que realçavam a importância da preservação do património artístico. São várias 

as personalidades que possuíram coleções de faiança, hoje incorporadas em instituições 

museológicas públicas ou privadas, como por exemplo o poeta Guerra Junqueiro (CALADO 

2003) ou o médico nobelizado Egas Moniz. 

Foi Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) o primeiro a chamar a atenção para o valor da 

cerâmica portuguesa. Graças a ele realizou-se, no Porto (Palácio de Cristal), em 1882, a primeira 

exposição de cerâmica nacional, que reuniu mais de 1000 objetos, quer de olaria quer de louça 

artística e industrial, onde se incluía a faiança. Foi também ele o grande impulsionador dos 

estudos cerâmicos em Portugal, publicando o Catálogo daquela exposição – Exposição de 

Cerâmica da Sociedade de Instrução do Porto (1883), diversos textos intitulados Cerâmica 

Portugueza, na revista desta Sociedade (1883-1884), a introdução da obra Indústria de Cerâmica 

(1907) e o Catálogo de Cerâmica Portuguesa: Antiga Colecção A. M. Cabral (1909). 

Anexo III 
FIG.1 e 2 
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A partir dos trabalhos deste estudioso começaram a recolher-se peças e a formar-se várias 

coleções de cerâmica, nomeadamente as dos extintos Museu Industrial e Comercial do Porto
8
 e 

Museu Municipal do Porto
9
, com o empenho do próprio Joaquim de Vasconcelos, diretor daquela 

primeira instituição, e Rocha Peixoto, conservador e depois diretor do segundo
10

, e pela aquisição 

das coleções particulares de A. Moreira Cabral
11

 e Vitorino Ribeiro
12

 (VITORINO 1930: IX). 

Este valioso acervo foi posteriormente integrado no Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR), 

detentor de uma das mais importantes coleções de faiança portuguesa. 

Outra importante coleção de cerâmica nacional constituiu-se de um modo semelhante na 

mesma época – a do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), herdeiro do antigo Museu 

Nacional de Bellas Artes e Archeologia, inaugurado em 11 de Maio de 1884, no seguimento da 

Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental (CALADO; LIMA 2005: 13). Em 2005, a Secção de 

Cerâmica do MNAA integrava cerca de 7500 peças, das quais 2300 são em faiança e, a maioria 

das restantes, em porcelana. […] cerca de 70% provêm de legados e ofertas, 20% dos conventos 

extintos e 10% de aquisições. (CALADO; LIMA 2005: 11). 

A formação destas coleções obrigou ao estudo das mesmas, tendo em vista a inventariação e 

classificação dos objetos. Será, aliás, um dos conservadores do MNAA o autor de uma das mais 

importantes obras neste âmbito – Ceramica Portugueza de José Queirós (1856-1920), publicada 

em 1907, ainda hoje um trabalho de referência e o único que compila o levantamento das fábricas 

nacionais. Em 1930, o arqueólogo Pedro Vitorino, pretendendo dar uma pequena contribuição 

para a análise do magnífico conjunto de peças de faiança que então se guardava no Museu 

Municipal do Porto, deu à estampa Cerâmica Portuense, que iniciou com as seguintes palavras: 

Verdadeiramente, o estudo da cerâmica portuense está por fazer. (VITORINO 1930: IX). Seguiu-

se Vasco Valente, diretor do Museu Nacional de Soares dos Reis, com as obras Uma Dinastia de 

Ceramistas. Elementos para a História das Fábricas de Loiça de Massarelos, Miragaia, 

Cavaquinho e Santo António do Vale de Piedade e Cerâmica artística portuense dos séculos 

XVIII e XIX, editadas no Porto respetivamente em 1936 e 1949. Outros investigadores tomaram o 

mesmo caminho, merecendo especial referência os trabalhos desenvolvidos por Reynaldo dos 

                                                 
8 Criado em 24 de Dezembro de 1883, estava instalado no Antigo Circo Olympico do Palácio de Cristal. Foi extinto em 23 de Dezembro de 

1899. As peças de cerâmica de maior valor foram integradas no Museu Nacional de Soares dos Reis (LOUREIRO 2005: 193, 195, 197, 

198). 
9 Ou Museu Portuense (também designado Ateneu D. Pedro ou Ateneu Portuense), constituído em 1833. Incorporou em 1848 o acervo do 

Museu de João Allen. O decreto de 21 de Julho de 1937 regulou a transferência e instalação das suas coleções para o Museu Nacional de 

Soares dos Reis, efetuada em 1942 (ALMEIDA 2008: 66-67, 83, 141).  
10 De 1904 a 1909 Rocha Peixoto fêz várias compras, obteve ofertas e aproveitou o espólio do convento de Santa Clara de Vila do Conde. 

A secção de cerâmica, hoje uma das mais importantes do Museu Municipal, é de sua iniciativa e comporta 1367 peças. O Guia do Museu 

(1902) apenas menciona duas peças portuguesas! Pag. 96. (VITORINO 1930: 2, nota 2). 
11 A coleção Moreira Cabral foi adquirida pelo conservador Rocha Peixoto em 1908 e comportava 420 peças, muitas delas de fabrico 

portuense (VITORINO 1930: 2, nota 2). 
12 A coleção Vitorino Ribeiro foi adquirida em 1903 na directoria de José Pereira de Sampaio, era formada por 551 peças, quási na 

totalidade do Pôrto e Gaia (VITORINO 1930: 2, nota 2). 
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Santos
13

 (1880-1970), Luís Keil
14

 (1881-1947), Arthur de Sandão
15

 (?-1997) e Rafael Salinas 

Calado
16

 (1937-2006), como se enumera no painel dedicado à História da investigação que abre a 

exposição Nas rotas do mundo: A Faiança Portuguesa (séculos XVI-XVIII)
17

. Mas podemos 

acrescentar a esta listagem ainda o nome de Luiz Augusto de Oliveira (1851-1927), colecionador, 

promotor de outra importante mostra ocorrida em 1915 e autor do respetivo catálogo (OLIVEIRA 

1920)
18

. Referimo-nos à Exposição Retrospectiva de Ceramica Nacional, realizada em Viana do 

Castelo e que reuniu peças de todo o país. 

Nos últimos anos, colecionadores, investigadores e profissionais de museus continuam a 

desempenhar um papel determinante no desenvolvimento do estudo da faiança. Prova disso são as 

exposições realizadas, resultado de parcerias e investigações aprofundadas, de onde têm saído 

catálogos de grande qualidade, com dados e objetos inéditos, nomeadamente os concernentes a 

monografias de antigas manufaturas, como por exemplo o da Real Fábrica de Louça, ao Rato, do 

Museu Nacional do Azulejo (MNA) e Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) (PAIS; 

MONTEIRO; HENRIQUES 2003), Fábrica de Louça de Massarelos 1763-1936, do MNSR 

(BALDAQUE 1998) e Fábrica de Louça de Miragaia, do MNSR e MNA (CORREIA 2008). 

Também a comemoração do centenário da República deu o mote para a elaboração da exposição 

A Cerâmica Portuguesa da Monarquia à República, no MNA (MONTEIRO 2010). 

O que dizer, porém, do fascínio da faiança na atualidade, quando a maioria das louças que 

hoje usamos em nossa casa não são deste material? Talvez um sinal da evolução dos tempos e da 

fragilidade destes objetos perante as novas tecnologias, como os micro-ondas e as máquinas de 

lavar a louça, às quais não resistem aqueles delicados e cintilantes vidrados. Neste âmbito as 

faianças foram ultrapassadas por produtos cerâmicos mais resistentes e concertantes com as novas 

lides da vida doméstica, como a porcelana ou o grés. Mas, se a utilidade da faiança, em certos 

aspetos, se pode ver ultrapassada por estes materiais, o mesmo não acontece com o encantamento 

e a atração estética que exerce sobre quem por ela passa. À faiança continuam a ser dedicados 

variadíssimos e largos estudos; por ela continuam incansavelmente a procurar antiquários e 

                                                 
13 Médico-cirurgião, autor de A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses (1956), Faiança Portuguesa. Séculos XVI e XVII (1960) 

e Oito Séculos de Arte Portuguesa (1970, 3 volumes). 
14 Foi também conservador do MNAA e diretor do Museu Nacional dos Coches, autor de Faianças e tapeçarias (1918), Les faiances 

anciennes portugaises (1934), A faiança de Hamburgo e as suas analogias com a cerâmica portuguesa do século XVII (1938). Na 

Exposição acima referida, explica-se que foi o primeiro investigador a promover a correcta classificação de Faianças Portuguesas, 

encontradas no estrangeiro, através de análises físicas e químicas. 
15 Diretor do Museu Municipal de Viana do Castelo, autor de Singularidades da Faiança Portuguesa (1966), Cerâmica da Antiga Botica 

Portuguesa (1967) e Faiança Portuguesa. Séculos XVIII, XIX (1976 e 1985, 2 volumes).  
16 Conservador do MNAA e primeiro diretor do Museu Nacional do Azulejo, autor de diversos trabalhos indicados na nossa bibliografia 

(CALADO 1992, 2003, 2005), publicou com I. Baart o importante estudo Faiança Portuguesa 1600-1660 (1987). 
17 Exposição temporária patente no Museu Nacional de Arte Antiga entre 22 de Maio e 1 de Setembro de 2013, inaugurada no âmbito do 

1.º Congresso Internacional de Faiança Portuguesa, que se realizou também no MNAA entre 22 e 25 de Maio do mesmo ano. 
18 Médico militar de profissão, natural de Vila Verde, Luiz Augusto de Oliveira doou a sua coleção ao Museu Municipal de Viana do 

Castelo, inaugurado em 1923, valorizando-o com uma colecção única de arte decorativa (BOTELHO 2007; IDENTIDADE 2008: 4, 17). A 

exposição aí realizada no âmbito do 750.º Aniversário do Foral de Viana do Castelo foi-lhe, por isso, dedicada: Sendo que sem memória 

não há cultura, queremos dedicar esta exposição – Identidade e Memória: figuras ilustres que fizeram a história do Museu Municipal – 

ao grande colecionador de arte, Luís Augusto Oliveira, a quem os vianenses devem a quase totalidade do valioso espólio deste museu, 

desde a faiança (séc. XVIII-XX) até ao mobiliário português, indo-português e indo-europeu (séc. XVI-XIX). (IDENTIDADE 2008: 3). 

Anexo III 
FIG.2 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
17 

colecionadores, capazes de pagar elevados preços por uma única peça para enriquecer a sua 

coleção; com ela continuam a contar os mercados de leilões, como podemos hoje acompanhar na 

Internet; sendo também de faiança grande parte dos fragmentos que os arqueólogos encontram nas 

intervenções realizadas, sobretudo, em contextos urbanos das épocas moderna e contemporânea. 

Tudo isto nos mostra que o gosto pela faiança está bem presente e não esmoreceu nem se esgotou 

ainda. 

 

1.3. Múltiplos olhares 

Conforme se queixou Pedro Vitorino, a cerâmica é muda […] e torna-se necessário que 

fale (VITORINO 1930: X). São várias, contudo, as formas pelas quais estas peças têm sido postas 

“a falar”, distintas consoante o olhar, o interesse e os objetivos de quem as observou e sobre elas 

escreveu. Vejamos esses múltiplos olhares e o modo como condicionaram o conhecimento que 

hoje detemos. 

 

1.3.1. O exame dos técnicos: as visitas e os estudos industriais 

Antes do estudo sistemático da faiança portuguesa, iniciado por Joaquim de Vasconcelos, 

encontramos algumas apreciações realizadas pelos técnicos que procederam às visitas e aos 

exames industriais, desde meados do século XVIII até ao século XX. 

Esta avaliação privilegiava o carácter técnico da produção – matérias-primas empregues, 

combustível, mão-de-obra e maquinaria, técnicas, tipo e qualidade dos produtos, quantidades e 

consumo interno e externo, seguindo um critério uniforme aplicado em todos os estabelecimentos 

similares visitados. A abordagem fazia-se normalmente por fábricas, classificando-se 

individualmente cada uma delas, com particular importância no que respeitava às instalações e seu 

grau de desenvolvimento. 

Destes testemunhos retemos o tipo de material produzido (faiança, grés), as formas mais 

comuns, e um ou outro apontamento sobre as técnicas decorativas e avaliação estética dos 

desenhos e cores. Por exemplo, diz-se da Fábrica de Santo António de Vale de Piedade, no 

Inquérito de 1881, que A pintura é toda de estampilha e os desenhos de invenção dos operarios. A 

extravagancia dos contornos, a grosseria da combinação das côres, mostram uma arte barbara e 

grotesca. (RELATÓRIO… 1881: 296). No estudo industrial de 1913 relativo à 1.ª circunscrição
19

, 

considerava-se o fabrico de faiança no distrito do Porto relativamente importante, tendo-se nos 

últimos anos muito desenvolvido, aperfeiçoado e prosperado, como confirmado é pelas 

importantes fábricas que a este fabrico se dedicam (GIRÃO 1913: 11). Acrescentava-se ainda que 

a cerâmica artística é principalmente fabricada no Porto e Vila Nova de Gaia, sendo seu fabrico 

                                                 
19 Compreendia os distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real. 
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em extremo cuidado, bem acabado e apresentando produtos de muito valor e como tais 

apreciados em todos os mercados, principalmente em Londres (GIRÃO 1913: 15).  

 

1.3.2. O olhar dos colecionadores e museólogos: a cerâmica artística 

Como vimos anteriormente, a maior parte dos ensaios sobre faiança foi realizado por 

colecionadores e museólogos ou conservadores e, por isso, debruçou-se sobre peças selecionadas 

e recolhidas para integrarem coleções particulares e públicas, privilegiando-se as de cronologia 

mais antiga, nomeadamente dos séculos XVI a XVIII. 

José Queirós usou duas expressões felizes que podemos aplicar a estes objetos: louças de 

estimação e peças notáveis (QUEIRÓS 2002: 255, 387). A excelência e carácter único de algumas 

delas levaram à sua classificação como cerâmica artística, integrando-as em museus de Arte e 

coleções de Artes Decorativas. Daqui decorre a forte ligação que o estudo da faiança sempre teve 

à disciplina da História da Arte, nomeadamente das Artes Decorativas. 

A principal preocupação destes investigadores, colecionadores e críticos de Arte detinha-se 

na qualidade estética da louça, vista como obra artística, e a atribuição de fabricos, fundamentada 

na identificação de marcas ou, quando estas eram inexistentes, na comparação entre os produtos 

de várias origens, acreditando-se existir individualidade e aspetos distintivos entre as produções 

das diferentes fábricas. Porém, nos últimos anos, tem-se chamado a atenção para o facto de estas 

peças guardadas em museus e coleções particulares, não obstante a sua excelência e importância, 

pouco refletirem a realidade do quotidiano e o tipo de louça maioritariamente utilizado pelas 

sociedades passadas. 

 

1.3.3. A visão do arqueólogo: a cerâmica do quotidiano 

A faiança que preenchia o dia-a-dia dos nossos antepassados jaz maioritariamente no 

subsolo, enterrada. O desenvolvimento da Arqueologia em contexto urbano (Arqueologia 

Urbana) e o crescimento exponencial do número de intervenções nas cidades, em território 

nacional e estrangeiro, puseram a descoberto variadíssimos conjuntos cerâmicos de fabrico 

português que cobriam os períodos históricos mais recentes – Moderno e Contemporâneo, 

levando os arqueólogos a debruçarem-se no seu estudo por necessidade de elaboração dos 

respetivos relatórios científicos. 

A Arqueologia, até então sobretudo voltada para os achados de épocas mais recuadas, 

voltou o seu olhar para estes milhares de fragmentos de um quotidiano mais recente, mas nem por 

isso mais conhecido ou menos importante, e extremamente revelador do consumo cerâmico da 

maior parte da população. Assim, vemos surgir publicações de referência que têm como objeto de 

estudo os materiais cerâmicos provenientes de contextos arqueológicos modernos e 

contemporâneos, como o trabalho pioneiro de J. Baart, Faiança Portuguesa Escavada no Solo de 
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Amesterdão (1987), encontrada no bairro dos judeus portugueses seiscentista, as Actas das 

Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, realizadas em Tondela (1992, 1995, 1997 e 

2000), onde se discutem os métodos e resultados para o estudo destes espólios e se apresentam 

intervenções paradigmáticas que marcam um ponto de viragem na investigação sobre a cerâmica 

(arqueológica) portuguesa, como é o caso da escavação realizada na Casa do Infante, no Porto
20

. 

A partir de finais da década de 1980 e, sobretudo, de 2001, as obras em terrenos de antigas olarias 

e fábricas puseram a descoberto outros importantes vestígios, como veremos adiante. Diversos 

trabalhos académicos têm igualmente versado sobre este tema, citamos como exemplo as recentes 

dissertações de doutoramento de Tânia Manuel Casimiro, Faiança portuguesa nas Ilhas 

Britânicas (dos finais do século XVI aos inícios do século XVIII) (2010), e Luís Sebastian, A 

produção oleira de faiança em Portugal (séculos XVI-XVIII) (2010), ambas apresentadas à 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

A visão do arqueólogo é muito diferente da dos outros estudiosos atrás enunciados. Em 

primeiro lugar, norma geral, o arqueólogo lida com objetos cerâmicos muito fragmentados, vulgo 

cacos, o que condiciona o estudo que a partir daí se desenvolve. Este trabalho obedece a critérios 

metodológicos de quantificação, seriação, classificação e análise próprios que devem ser tidos em 

conta. A partir desses cacos, o arqueólogo vai tentar reconstituir objetos através da análise 

morfológica dos vários fragmentos (bordo, bojo, fundo, asa…). Sendo comum uma peça estar 

fraturada em dezenas de pequenos pedaços, depreende-se o trabalho moroso desta primeira etapa 

– o de reunir todos os fragmentos que possam pertencer a um mesmo objeto e a partir daí definir a 

sua morfologia (caneca, prato, terrina…). Após esta análise morfológica, virá então a análise 

estilística sobre o acabamento e a decoração da peça, inserindo-a em grupos de fabrico. 

Mas o trabalho do arqueólogo não termina aqui. Interessa ainda saber o contexto (social, 

económico e cultural) da própria peça, qual a sua “história de vida”, que usos teve, qual a 

representatividade no conjunto escavado. Os contextos arqueológicos permitem, assim, que os 

próprios objetos “falem”, ao contrário das peças de coleção desprovidas dos seus contextos 

originais, quer os de produção quer os de uso. Podemos então dizer que o arqueólogo vai 

reconstituir o processo da peça no sentido inverso: recuperando os seus restos inutilizados, vai 

reconstitui-la, analisar o seu uso e perceber o seu processo de fabrico. 

Outra mais-valia da cerâmica arqueológica é o facto de a maioria dos exemplares 

encontrados, principalmente os de uso mais comum (como tigelas e penicos), não ter paralelismo 

com os preservados em coleções públicas ou privadas. Talvez por esse motivo, aos olhos de 

muitos investigadores, estes singelos fragmentos poderão parecer “descartáveis”, porém a verdade 

                                                 
20 Nesta intervenção foi recolhido um fabuloso espólio cerâmico que integra exemplares de produção nacional e estrangeira com uma 

cronologia longa (séculos IV a XIX). Os estudos que têm vindo a ser publicados são um trabalho de referência obrigatória para a 

classificação do espólio cerâmico dos sítios com cronologia moderna e contemporânea (REAL et al: 1995; BARREIRA, DORDIO, 

TEIXEIRA 1998).  
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é que são eles que nos transportam para a ambiência mais próxima da realidade passada, 

fornecendo-nos uma visão menos distorcida e mais real da louça que preenchia o quotidiano dos 

nossos tetra-avós. Que seria do conhecimento sobre louça romana se dela apenas se tivesse 

guardado os exemplares mais distintos, de uso restrito e privilegiado? Da mesma forma, 

interrogamo-nos: quantas casas portuguesas, em meados do século XIX ou até inícios do século 

XX, teriam um serviço de louça como os que povoam os nossos museus e catálogos de Faiança 

Portuguesa? A Arqueologia assume, por isso, um papel preponderante no estudo da cerâmica 

portuguesa, complementando o arqueólogo a visão do técnico industrial, do colecionador e do 

conservador de museu. 

 

1.4. A indústria cerâmica do Porto e de Vila Nova de Gaia: tradição e identidade 

1.4.1. As olarias 

É sabido que a indústria cerâmica implantou-se em zonas onde havia a tradição da atividade 

artesanal da olaria e esta, por sua vez, germinou nos locais onde existia a matéria-prima principal 

para o exercício do ofício – a argila, o barro. Vemos isso acontecer, por exemplo, em Aveiro 

(VILLAS-BOAS 1946: 34; AMORIM 1996) e Coimbra (MENDES 1988: 3-4), importantes 

centros de produção cerâmica, incluindo de faiança, artesanal e industrial, ao longo de vários 

séculos. A área do distrito do Porto não foi exceção. A tradição da olaria nesta região encontra-se 

atestada por diversa documentação e vestígios arqueológicos e é um assunto amiúde tratado por 

vários autores
21

, embora, a nosso ver, esteja ainda por realizar um estudo mais abrangente e de 

síntese, que abarque a totalidade dos produtos e das respetivas áreas produtivas, pois as 

investigações têm-se concentrado apenas nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia, dando 

uma visão incompleta da importância da indústria cerâmica na região. 

As jazidas de argila vermelha existentes em Vila Nova de Gaia
22

, denunciadas nos 

topónimos Barreira ou Barrosa (GUIMARÃES 1995a: 32-33), proporcionaram desde tempos 

recuados o desenvolvimento do ofício. 

Os testemunhos materiais mais antigos do trabalho cerâmico na região do Porto remontam à 

época romana: um forno de tegula (fornum tegularium), encontrado no lugar de Paranho (Canelas, 

Vila Nova de Gaia), em Julho de 1982, datável do século I d. C. (SILVA; LOPES; LOBATO 

1984)
23

. Todavia, a presença de ofícios cerâmicos só muito mais tarde nos é referida através da 

documentação medieval e moderna
24

. Graças aos estudos de António Cruz, Romero Vila, Manuel 

                                                 
21 Veja-se, por exemplo, BARROCA 1993; CRUZ 1942 e 1943; LEÃO 1990, 1991 e 1999; REAL; REIMÃO 1996; SEBASTIAN 2010; 

VALENTE 1936 e 1949; VILA 1982, 1982a e 1987; VITORINO 1930. 
22 Designadamente nas freguesias de Avintes, Madalena, Mafamude, Santa Marinha e Vilar do Paraíso (GUIMARÃES 1995a: 32-33). 
23 A produção de telha deve ser, aliás, uma produção cerâmica tradicional antiga no concelho de Gaia, como atestam este vestígio 

arqueológico, um outro forno de tegula referido no século XII, nos limites do Mosteiro de Grijó (BARROCA 1993: 161) e o próprio 

topónimo Telheira. Ver também GUIMARÃES 1993: 40. 
24 A referência documental mais antiga ao ofício de oleiro data de Dezembro de 1460, quando o oleiro Martim Gonçalves, morador aalém 

(isto é, na outra margem do rio, em Vila Nova de Gaia), queixou-se à Câmara do Porto que os benefícios que esta lhe prometera – para que 
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Leão e Luís Sebastian conhecemos os nomes de vários oleiros que aqui exerciam a sua 

atividade
25

, fixados em núcleos estrategicamente dispostos à margem dos caminhos mais 

frequentados. Do conjunto de cerca de duas dezenas de oficinas identificadas nos séculos XVII e 

XVIII, verifica-se a sua concentração em duas áreas: o arrabalde de St.º Ildefonso estendendo-se 

para St.º André e para os Campos de S. Lázaro, ao longo da estrada para Penafiel e Vila Real; e 

na margem Sul do Douro, mais precisamente em Vila Nova, na Rua Direita, que constituía a 

saída para Coimbra e para o Sul. (REAL et al. 1995: 179)
26

. 

O trabalho do barro ocupava diferentes profissionais, especializados e agrupados por 

categorias de acordo com o produto fabricado, regulados pelos respetivos Regimentos. Assim, 

encontram-se documentados na atual área do distrito do Porto: telheiros, que fabricavam as telhas 

e os tijolos; oleiros e paneleiros, que laboravam nas olas ou panelas, de louça vermelha e preta; e 

malegueiros ou oleiros de louça branca ou louça pintada, que se ocupavam da louça chamada 

malegueira, isto é, de faiança, e azulejos. Estes últimos apenas se registam no lugar de Vila Nova, 

freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, como recentemente demonstrou Luís 

Sebastian na sua tese de doutoramento: no que à fase de produção oleira diz respeito, cremos 

existir já informação suficiente para se poder afirmar ter havido uma separação clara entre a 

produção oleira na margem Norte, vocacionada para a produção de cerâmica comum, e da 

margem Sul, vocacionada para a produção de faiança, à qual devemos ainda juntar a produção 

sazonal da vetusta cerâmica negra de Coimbrões (SEBASTIAN 2010: 169)
27

. 

Segundo explica o mesmo investigador, o fabrico de faiança em Vila Nova poderá datar de 

meados do século XVI: Mesmo que a mais recuada referência clara à produção de faiança date 

de 1624, quando Sebastião Ribeiro é descrito como «oleyro de louça pintada», a indicação à 

produção de 908 azulejos em 1605 por um Sebastião Ribeiro de Vila Nova, provavelmente o 

mesmo que o anterior ou familiarmente relacionado, atesta já para essa data um pleno domínio 

                                                                                                                                                                          
viesse de Coimbra e aqui se estabelecesse – não estavam a ser atendidos, ameaçando regressar a Coimbra. Pelo facto de se tratar de um bom 

oficial do seu ofício (mestre) a Câmara anuiu ao pedido (CRUZ 1942: 136-137). Como salienta Mário Barroca, este documento é 

particularmente interessante por nos revelar a deslocação de um mestre oleiro do centro do País para o aro urbano do Porto a convite da 

Câmara, denunciando o interesse desta em incrementar a produção oleira a Sul do Douro. (BARROCA 1993: 161-162). Luís Sebastian 

acrescenta que Por aqui se prova não só a actividade oleira em Vila Nova a partir dos meados de século XV, mas a possibilidade de que, 

nessa fase, o seu desenvolvimento possa não ter sido espontâneo, mas induzido por medidas administrativas. A aceitar-se tal ideia, 

teríamos que colocar como melhor hipótese explicativa para tal facto a procura de respostas para as crescentes necessidades criadas pela 

intensificação da actividade naval, e consequente aparelhamento de embarcações e frotas. (SEBASTIAN 2010: 188). 
25 Cf. nota 21. 
26 O Aforamento das Sisas das Herdades de 1628 e 1683 permite-nos descrever o abastecimento de louça à cidade do Porto nesta época, 

feito com recurso a produções regionais, locais e outras de origem mais distante (CRUZ 1959: 16 e RIBEIRO DA SILVA 1988: II, 885). 

Os principais centros de produção regional que então proviam a urbe eram Prado (extinto concelho que integrava várias aldeias dos atuais 

municípios de Barcelos, Vila Verde e Braga), com louça vidrada e não vidrada, Ovar, com louça vermelha, Barrô e São Martinho de 

Mouros (concelho de Resende), com louça cinzenta (REAL et al. 1995: 179, 181). Estes três centros de produção regional referidos – 

Prado (a Norte), Barrô e S. Martinho de Mouros (sobre o Douro) e Ovar (a Sul) – constituíam um arco de abastecimento em torno da 

cidade do Porto a uma distância de 40/60 km (REAL et al. 1995: 179). Entre os fabricos locais referem-se a louça dos oleiros da cidade e a 

louça dos oleiros de Vila Nova (REAL et al. 1995: 179). De origem mais distante, apenas se encontram mencionadas a louça de Lisboa e a 

louça vidrada de Sevilha e Levante (REAL et al. 1995: 179). 
27 Os outros centros de produção oleira de faiança, entre os séculos XVI e XVIII, eram Lisboa e Coimbra (SEBASTIAN 2010). 
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da técnica de produção de esmaltes estaníferos e sua decoração pintada, logo, recuando a sua 

génese à centúria de quinhentos (VITORINO, 1930: 75). (SEBASTIAN 2010: 189). 

Sebastian considera ainda dois aspetos distintivos no centro oleiro vilanovense, que o 

tornam singular relativamente aos de Coimbra e Lisboa. O primeiro prende-se com a necessidade 

de importação de marga ou barro branco, inexistente na região
28

 (SEBASTIAN 2010: 189). O 

segundo, não obstante a constante permuta de oleiros, técnicas e estilos entre estes três centros, é 

explicado pelo mesmo autor da seguinte forma: Se em Lisboa e Coimbra teríamos sobretudo a 

formação de autênticas dinastias de famílias oleiras, fortalecidas por constantes casamentos 

entrecruzados, em Vila Nova apercebemo-nos de que uma grande parte dos oleiros são 

originários de outras freguesias periféricas, se não mesmo de concelhos distantes, como Pedroso 

(Vila Nova de Gaia), Porto, Viana do Castelo, Refojos do Lima, Guimarães, Tomar, Arouca e 

Golegã (SEBASTIAN 2010: 191-193). 

Apesar de largamente referida nos documentos históricos, apenas no ano 2000 foram 

identificados vestígios físicos da produção oficinal de faiança em Vila Nova, os únicos até à data, 

dando conta de uma estrutura de considerável dimensão, instalada à margem da antiga rua Direita 

(atual rua Cândido dos Reis), datável dos séculos XVII-XVIII. Além de um muro, um forno e um 

pequeno tanque de depuração de argila, registaram-se dois caqueiros onde eram despejados todos 

os dejectos e sub-produtos da actividade da oficina (ALMEIDA; NEVES; CAVACO 2001: 144). 

Pela análise destes materiais, Luís Sebastian constatou uma diferença importante na produção de 

Vila Nova, que, mais uma vez, a distingue dos outros centros oleiros: o uso de trempes de barro 

vermelho na cozedura da louça, prática corrente que decorria da necessidade de poupar o barro 

branco importado. Assim, as peças das olarias vilanovenses apresentam correntemente três 

característicos pontos vermelhos em disposição triangular interrompendo a superfície vidrada, 

denunciando aquela prática (SEBASTIAN 2010: 224). 

Se para a instalação das olarias bastava, numa primeira fase, a existência de matéria-prima, 

no caso das fábricas, pela concentração, amplitude e sofisticação dos meios de produção (que 

rompiam com a anterior vertente oficinal e artesanal), exigiam-se outros parâmetros para fixação 

num determinado território. Apesar da então inexistência de barro branco na região do Porto
29

, 

formou-se em Vila Nova um importante núcleo oleiro de produção de faiança a partir da centúria 

de Quinhentos. Não seria, pois, de estranhar que esta atividade tivesse continuidade nas fábricas 

de louça fina, uma vez que, ultrapassada a barreira da matéria-prima, reunia-se a condição 

fundamental para o seu estabelecimento: a existência de uma mão-de-obra apta, qualificada e 

experiente no fabrico da faiança, com o saber e a técnica acumulados durante quase dois séculos. 

                                                 
28 Na região do Porto são conhecidos depósitos de caulino de excelente qualidade, nas áreas da Telheira, do Fojo, de Custóias e da Senhora 

da Hora. As duas primeiras em Vila Nova de Gaia e as restantes em Matosinhos. A descoberta destas jazidas deve ser, porém, posterior à 

época aludida. Por exemplo, o Couto Mineiro de Matosinhos apenas começou a ser explorado em 1900 (VELHO; CERDEIRA 2010). 
29 Cf. nota anterior. 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
23 

 

1.4.2. As fábricas 

O surgimento das primeiras fábricas de louça nacionais enquadra-se no contexto económico 

protecionista do período pombalino, usufruindo estas unidades de vários privilégios, isenções e 

exclusivo que incentivaram o seu aparecimento. 

O Porto foi o primeiro lugar do país a possuir uma fábrica de louça fina ou faiança, 

instalada em Massarelos em 1763. Para tal concorreram quer a presença de mão-de-obra 

habilitada na área, oriunda das diversas olarias, como atrás referimos, quer o facto de ser a 

segunda cidade do reino, com um comércio assaz fluente, apoiado no importante porto fluvial e 

marítimo. 

À Fábrica de Massarelos, seguiram-se outras instaladas em Lisboa (onde se destaca a Real 

Fábrica do Rato, 1767), e mais uma no Porto – a de Miragaia, em 1775. Ainda na conjuntura 

favorável de finais do século XVIII, vemos surgirem mais quatro fábricas na área portuense, estas 

já em Vila Nova de Gaia: Cavaquinho (uma de faiança comum, outra de faiança fina ou pó-de-

pedra, em 1780 e 1787, respetivamente), Santo António de Vale de Piedade (1785) e 

Lazareto/Afurada (1789). Portanto, em cerca de três décadas, estabeleceram-se seis fábricas de 

louça fina no distrito, sendo que uma foi a primeira no reino e duas detinham o título de Real 

Fábrica – a de Massarelos e Cavaquinho (faiança fina). Facto notável se relembrarmos a 

inexistência da matéria-prima principal desta indústria na região. 

Muitas outras manufaturas se seguiram nos dois séculos seguintes, ganhando 

preponderância a sua localização em Vila Nova de Gaia, como já tivemos oportunidade de 

mencionar. A fixação de um grande número de fábricas neste concelho terá como principais 

razões os seguintes aspetos: proximidade à cidade do Porto, à sua praça de negócios e relações 

comerciais, nomeadamente instituições associativas e bancárias; existência de mão-de-obra 

qualificada para o ofício; possibilidade de amplos espaços, que permitiam uma ligação fluvial e, 

mais tarde, à linha férrea; proibição pela Câmara do Porto, a partir de Janeiro de 1856, do 

estabelecimento de novas unidades de produção de louça dentro dos limites da urbe, por causa do 

grande incomodo e dano que a fumarada dos fornos dá aos vizinhos (LEÃO 2007: 18). Até 1846, 

as vereações da Câmara do Porto desenvolveram esforços para acabar, de facto, com algumas 

práticas de cunho industrial […]. Em 1843, é proposta ao Conselho do Distrito a aprovação de 

uma nova postura que proíbe a existência de fábricas de louça e de fogos de artifício dentro de 

barreiras, considerando “ser perigosa a existência de taes Estabelecimentos dentro das 

Povoaçõens.” As fábricas deveriam ser removidas para fora das barreiras, sob pena, não o 

fazendo, “de sofrerem os donos de Fabricas de louça a multa de vinte mil reis, e os das outras a 

de dous mil e quinhentos reis, e apreensão dos objectos fabricados”; em caso de reincidência 

seriam inutilizados os objectos e utensílios respeitantes à laboração. (NONELL 2002: 139). 

Anexo III 

FIG.3 
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No total contabilizamos 45 fábricas estabelecidas no Porto (13) e em Vila Nova de Gaia 

(32), entre 1763 e 1989
30

, das quais 40 produziram faiança (9 no Porto e 31 em Vila Nova de 

Gaia)
31

. 

A primeira enumeração das fábricas de louça do Porto e de Vila Nova de Gaia teve lugar 

ainda no século XVIII, na Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, publicada em 

1788, dizendo-se aí existirem quatro grandes fábricas de loiça fina, bastantes a proverem uma 

grande parte do Reino e das suas conquistas (COSTA 2001: 178). Referia-se o autor às de 

Massarelos, Miragaia, Cavaquinho e Santo António de Vale de Piedade. 

José Acúrsio das Neves, em 1814, nas suas Variedades, fez uma breve alusão a duas 

manufaturas do Porto, não se referindo mais nenhuma na comarca: a de Manuel Duarte Silva 

(Massarelos) e de Francisco da Rocha Soares (Miragaia), descrevendo-as como estando Em 

decadência, consome no reino, e exporta para fora (NEVES 1983a: III, 264)
32

. Mais tarde, em 

1827, o mesmo autor citou a fábrica do Cavaquinho, a propósito de Domingos Vandelli (NEVES 

1983b: IV, 250). 

Pedro Vitorino conta-nos que, até 1843, os almanaques do Porto não mencionavam as 

fábricas de louça (VITORINO 1930: 14, nota 1). Apesar da participação nas diversas exposições 

internacionais e nacionais, arrecadando até alguns prémios, a verdade é que este expressivo 

núcleo de fábricas do distrito portuense manteve-se pouco valorizado no panorama da indústria 

cerâmica nacional até à Exposição de Cerâmica realizada no Palácio de Cristal, em 1882. Mais 

uma vez, foi Joaquim de Vasconcelos quem lhe deu o merecido destaque. A citação que 

escolhemos para abrir o nosso trabalho, de sua lavra, mostra bem isso: Até ha pouco tempo apenas 

se fallava da fabrica de faiença do Rato em Lisboa como a unica digna de menção no seculo 

passado. A presente exposição veio revelar a existencia de varias fabricas concorrentes, cujos 

productos entram agora em campo. (VASCONCELLOS 1892a). 

José Queirós considerou que a produção do Porto e de Gaia […] não só foi grande, como 

podia competir, senão em absoluto, pelo menos no preço, com a de todas as demais fábricas de 

Portugal. (QUEIRÓS 2002: 106). Deste conjunto salientou a de Santo António de Vale de 

Piedade, a qual, na sua opinião, Foi das fabricas de Gaya a que produziu melhores faianças. 

Durante a sua larga existencia, foi dirigida por differentes proprietarios acompanhando sempre a 

evolução do progresso e obstando, por vezes, á concorrencia estrangeira. (QUEIRÓS 1909: 43). 

                                                 
30 Esta contagem foi realizada com base nos dados publicados em SOEIRO et al. 1995 e SOEIRO; LACERDA; OLIVEIRA 2001. 

Consideramos individualmente para cada um dos municípios a Fábrica do Carvalhinho, que mudou de instalações do Porto para Vila Nova 

de Gaia em 1923. 
31 As cinco fábricas que não produziram faiança são as seguintes: Empresa Electro-Cerâmica (Vila Nova de Gaia), apenas produziu pasta 

de porcelana; Fábrica de Monchique (Porto), Fábrica de Mosaicos de José Fernandes Dias & C.ª Lda. (Porto), Fábrica de José Monteiro de 

Lima (Vila Nova de Gaia), Fábrica de Silva Moreira (Porto), todas de materiais de construção. 
32 O autor usou como fonte a Informação e mapa do Corregedor da comarca de 28 de Maio de 1813 (NEVES 1983: III, 271, nota 23). 

Anexo II 
QUA.3 
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A cerâmica da região do Porto, segundo Pedro Vitorino, rivaliza com a de Lisboa quer pelo 

seu grande brilho quer pela qualidade da pasta, predicados que a impõem à nossa admiração. 

(VITORINO 1930: IX). 

Tal como aconteceu com as oficinas de faiança atrás descritas, as fábricas de louça fina da 

área do Porto apresentam algumas características que as distinguem das existentes noutras 

regiões. As propriedades e gerências partilhadas entre algumas, o constante intercâmbio de 

trabalhadores, designadamente mestres, e o uso das mesmas matérias-primas (argilas), moldes e 

padrões decorativos fizeram com que as produções das várias manufaturas fossem muito 

semelhantes. O elevado número de unidades que aqui se estabeleceu e o desconhecimento (quase 

total) de certas produções, aliado à ausência de marcas na maioria das peças, tornam 

extremamente difícil a atribuição de fabricos. 

A Arqueologia tem vindo a demonstrar que as faianças do Porto e de Gaia distinguem-se 

também pela pasta mais avermelhada (tom salmão) que apresentam, sobretudo nas de 

cronologia mais antiga. Facto que se deve à necessidade de poupar a argila branca importada, 

adicionando à pasta uma maior percentagem de barro vermelho, existente na vizinhança. Este 

aspeto foi notado por Luís Sebastian, ao analisar a produção oleira de Vila Nova (SEBASTIAN 

2010: 484), Margarida Rebelo Correia, ao descrever a obra do 1.º período de Miragaia, entre 

1775-1822 (CORREIA 2008b: 95), e por nós próprias, ao estudar o depósito cerâmico da fábrica 

de Vale de Piedade. A tonalidade mais escura do biscoito atenua-se e torna-se mais clara nas 

peças mais tardias (tom creme), como verificou Margarida Correia (CORREIA 2008b: 95) e 

pudemos comprovar no conjunto de Vale de Piedade. 

Estas faianças diferenciam-se, ainda, pela decoração denominada como País, que teve 

grande aceitação e ficou conhecida por “Cantão de Miragaia”, pela louça de pó-de-pedra de tipo 

«arraiado» do Cavaquinho, pela louça de delicada espessura, pintada com cores fortes da fábrica 

da Fervença ou pelas cores vivas de gosto popular da Bandeira (CALADO 1992: 87, 92). 

Outro fator identitário desta indústria é a presença de duas importantes famílias de 

ceramistas: Rocha Soares e Nunes da Cunha. A primeira, originária de Sabadim (Arcos de 

Valdevez), fundadora da fábrica de Miragaia, teve vários membros como proprietários e/ou 

encarregados da gerência das principais unidades de produção de faiança instaladas no Porto e em 

Vila Nova de Gaia, e justificou o título da obra de Vasco Valente – Uma Dinastia de Ceramistas. 

Elementos para a História das Fábricas de Loiça de Massarelos, Miragaia, Cavaquinho e Santo 

António do Vale de Piedade (1936: 7). Observando a genealogia dos Rocha Soares, contamos 

cinco gerações sucessivas que lidaram nesta arte, durante mais de um século (CORREIA 2008a: 

14-15), tal como assinalou Valente, que considerou exercerem […] a mais decisiva influência na 
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expansão e alto grau de perfeição que esta [a indústria cerâmica] atingiu (VALENTE 1936: 7)
33

. 

A segunda família, Nunes da Cunha, iniciou-se no universo da cerâmica com a fábrica da 

Fervença, fundada por Manuel Nunes da Cunha, em 1826. O patriarca, nascido em 1783, em 

Santo Antão de Benespera (Guarda), é mais um caso de fuga do campo, para trabalhar na cidade, 

casando em Santa Marinha (Vila Nova de Gaia), em 1806 (LEÃO 2003a: 14-15). Serão os quatro 

filhos varões – Tomás, João, Joaquim e Luís – gestores de, pelo menos, oito fábricas instaladas no 

Porto, em Vila Nova de Gaia e na Ilha de São Miguel (Açores): Carvalhinho (fundada por Tomás, 

em 1841)
34

; Santo Ovídio ou do Senhor do Padrão (arrendada a João, em 1844); Ilha de São 

Miguel (fundada por Luís, em 1851); Fervença (arrendada a Joaquim, em 1859); Monte Cavaco 

(sociedade de João com o fundador, Padre Gualter Queirós, em 1858; depois comprada por 

Tomás, na década de 1860); Cavaquinho (adquirida por Joaquim, em 1860); Cavaco 1 (instalada 

por Joaquim, em 1861, continuada pela sua viúva
35

); e Cavaco 2 (iniciativa de João, em 1862) 

(SOEIRO; LACERDA; OLIVEIRA 2001: 86; LEÃO 2003a: 18). O papel desta família, a avaliar 

pelas informações que nos chegaram, deverá ter sido também fulcral para o desenvolvimento e 

afirmação da indústria cerâmica regional e nacional, mas encontra-se ainda por estudar. 

A longevidade de muitas fábricas aqui instaladas é igualmente meritória de referência. Das 

cinco fundadas no século XVIII, duas chegaram até à segunda metade de Oitocentos (Miragaia e 

Lazareto/Afurada) e três à primeira metade do século XX (Cavaquinho, Santo António de Vale de 

Piedade e Massarelos). Aliás, esta última, além de ser a fábrica de fundação mais antiga é aquela 

que sobreviveu mais tempo – 173 anos! Das unidades constituídas no século XIX, apesar do seu 

número ser exponencialmente mais elevado (27), apenas dez atingiram o século XX, o que 

representa cerca de 37%: do período 1801-1850, Carvalhinho, Monte Cavaco, Bandeira e 

Torrinha; de 1851-1900, Senhor d’Além, Devesas, Pereira Valente, Oliveira do Douro, Santo 

Ovídio e Fojo, sendo que esta última chegou quase até anos nossos dias. Das nove manufaturas 

criadas no século XX, apenas sobrevivem hoje uma, que é também a de origem mais recente 

(1989) – a Cerâmica do Douro – Fábrica de Cerâmica Regional, Lda.
36

, já que a Cerâmica de 

Valadares foi, há cerca de um ano (24 de Setembro de 2012), declarada insolvente
37

.  

As fábricas de faiança com maior duração no distrito do Porto foram, deste modo, as de 

Massarelos (173 anos), Santo António de Vale de Piedade (c. 145), Carvalhinho (c. 134), Monte 

                                                 
33 Sobre os Rocha Soares ver também LEÃO 2004. 
34 Uma das mais destacadas fábricas da indústria cerâmica nacional. Laborou até 1974. Sobre a fábrica do Carvalhinho ver os estudos 

monográficos de Romero Vila (VILA 1980), Fausto Martins (MARTINS 1984) e Hugo Pereira (PEREIRA 2009).  
35 Primeiro em sociedade com o filho, Luís, sob a firma Margarida Rosa Nunes & Filho, dissolvida em 1889, e depois a título unipessoal, 

denominando-se Viúva de Joaquim Nunes da Cunha (LEÃO 2003a: 18). 
36 Embora a Cerâmica do Douro produza artigos de pasta de porcelana, consideramos dever integrá-la no grupo das fábricas de faiança 

visto que as suas peças inspiram-se e recriam os modelos outrora largamente manufaturados por essa indústria, quer ao nível das formas 

quer das decorações, totalmente pintadas à mão (SANTOS, M. 1999). 
37 Anúncio e Sentença de Insolvência da Fábrica Cerâmica de Valadares, S. A. (http://insolvenciaceramicavaladares.com/).  
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Cavaco (c. 126), Devesas (c. 125), Cavaquinho (c. 120) e Cerâmica do Fojo (c. 105), sendo estas 

as únicas que ultrapassaram mais de um século de existência. 

Da avaliação destes dados compreendemos, também, que se regista um certo equilíbrio no 

número de unidades instaladas desde o início da centúria de Oitocentos até ao primeiro quartel do 

século XX – cinco entre 1801 e 1825, oito (1826-1850), seis (1851-1875), oito (1876-1900) e, 

novamente, oito (1901-1925), não se verificando a constituição de outras até ao terceiro quartel de 

Novecentos, onde se conta apenas uma, conforme se observa no Gráfico 1. Daqui inferimos para 

esta região, o que concluiu Rafael Salinas Calado para a indústria de cerâmica nacional: A 

proliferação das manufacturas de louça verificada no final do século XVIII veio a consolidar-se, 

evoluir e frutificar no decurso do séc. XIX, transformando este período no mais rico da cerâmica 

portuguesa, tanto no que respeita à quantidade como à variedade da nossa faiança. O 

desenvolvimento dos centros industriais, as regalias concedidas pelo Estado, as novas técnicas, a 

provocante influência dos produtos estrangeiros (sobretudo de origem inglesa, francesa, 

espanhola e oriental), numa palavra o progresso, com todos os seus recursos e consequências, 

atingiu plenamente a indústria cerâmica. (CALADO 1992: 81). 

Nas centúrias de Oitocentos e Novecentos assistimos ao nascimento de novas manufaturas 

por iniciativa de mestres ou trabalhadores de fábricas de maior nomeada, por saída voluntária ou 

forçada. Por exemplo, a de José Pereira Valente, provindo das Devesas e que pretendeu imitar o 

seu modelo, criada em 1884 (SOEIRO et al. 1995: 272), ou a da Madalena e Valadares, originada 

pelo fecho temporário das Devesas, em 1913 (DOMINGUES; QUEIROZ 2008: 31). 

A paralisação de algumas unidades ocorria, por vezes, de forma intencional e deliberada 

para controlar a concorrência no sector. Os proprietários de fábricas mais fortes negociavam com 

os que se encontravam em situação mais débil ou adquiriam as instalações, forçando o seu 

encerramento ou orientando tendencialmente a produção, como se registou na da Afurada 

(SOEIRO et al. 1995: 239), do Candal (Ibidem: 261), na Electro-Cerâmica, incorporada pela Vista 

Alegre na década de 1940 (Ibidem: 280), e, mais recentemente, na Cerâmica do Fojo, desativada 

mas propriedade da Abrigada – Companhia Nacional de Refractários, SA (fundada em 1843)
38

, 

como se anuncia nos portões da fábrica. 

No caso do distrito do Porto, vários parâmetros caracterizam e individualizam as primeiras 

fábricas das suas sucessoras. Um deles é a escolha do local de implantação, feita inicialmente 

em áreas ribeirinhas, nas duas margens do Douro, primeiro no Porto (Massarelos e Miragaia), 

depois em Gaia (Cavaquinho e Vale de Piedade). 

A escolha de um local junto ao rio não era, obviamente, casual, pois facilitava o 

abastecimento de matérias-primas e o escoamento de produtos. Conforme notou Isabel Maria 

                                                 
38 http://www.abrigada.com/index.php/pt/. 
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Fernandes, ao fazer a análise espacial da fábrica de Miragaia, As fábricas nortenhas de faiança 

preferiram optar pela proximidade do rio, e logo pela facilidade de chegada por essa via de 

matérias-primas nacionais e estrangeiras que lhe eram essenciais (concretamente o barro), do 

que edificarem as suas fábricas em locais aplanados, mais aptos aos percursos de circulação dos 

produtos e dos operários, mas de mais difícil acesso para as matérias-primas de que careciam. 

(FERNANDES 2008: 17). A proximidade ao rio é, pois, pelos motivos atrás enunciados, um dos 

denominadores comuns das primeiras fábricas de louça da área portuense, as designadas 

manufacturas do clima pombalino (SOEIRO et al. 1995: 210). Apenas com a chegada do 

caminho-de-ferro, a partir de 1864, vemos esta situação alterar-se, passando as instalações 

congéneres a preferirem a proximidade às linhas férreas, como é o caso das fábricas das Devesas e 

do Carvalhinho, em Gaia
39

. 

Além da concentração geográfica nas margens do Douro, outras características marcam 

estes complexos fabris iniciais, como a sua estrutura arquitetónica. O edifício da fábrica do 

século XVIII referia-se, geralmente, a uma construção em altura (arquitetura vertical), de três ou 

quatro andares (SOEIRO et al. 1995: 210), com dupla função – habitação e produção, uma vez 

que servia também de casa de habitação do proprietário, distribuindo-se o parque produtivo pelos 

andares inferiores e pelo rocio, ocupando pouco mais de duas ou três dezenas de trabalhadores 

(SOEIRO et al. 1995: 210). Todavia, tal como observou Isabel Maria Fernandes ao fazer a análise 

espacial da Fábrica de Miragaia (FERNANDES 2008: 17), edificada cerca de 1755, a imagem de 

uma fábrica-tipo de faiança reproduzida na obra L’Éncyclopedie: art de la cérámique, publicada 

entre 1751 e 1780, é distinta das que encontramos no Porto e em Gaia, provavelmente por estas 

sentirem a necessidade de adaptação aos terrenos íngremes das encostas do Douro e recorrerem ao 

aproveitamento de construções já existentes, quem sabe talvez devido a capitais de investimento 

inicial pouco avultados. 

O recurso a edifícios pré-existentes – terrenos de antigas quintas, prédios urbanos e 

respetivos logradouros ou construções abandonadas – parece ser uma prática comum para a 

instalação das fábricas de louça desta região. Vemos isso acontecer quer nas unidades mais 

antigas quer nas de origem mais recente, por exemplo, em Miragaia (prédio urbano e logradouro), 

Vale de Piedade (casa e armazéns da quinta da Eira), Carvalhinho (capela do Senhor do 

Carvalhinho, com alguns barracões anexos, na quinta da Fraga, à Corticeira), Senhor d’Além (nas 

ruínas do hospício dos Carmelitas do Senhor d’Além), Torrinha (quinta da Torrinha). 

                                                 
39 A partir de 7 de julho de 1864 ficou estabelecida a ligação ferroviária entre Lisboa e Devesas, em Vila Nova de Gaia. Antes da 

construção da ponte Maria Pia, da autoria de Eiffel, concluída em 1877, a ligação da cidade do Porto à estação das Devesas fazia-se por 

caleches que partiam da estação central de Sá da Bandeira, onde também podiam ser adquiridos os bilhetes para o comboio e despachada 

mercadoria, da Praça de S. Pedro e da Praça da Ribeira. Em 1875, inauguraram-se as linhas do Minho (até Nine) e do Douro (até 

Penafiel) (SERÉN; PEREIRA 1994: 388, 393-394). 
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Como descreveram e concluíram Teresa Soeiro, Jorge Fernandes Alves, Silvestre Lacerda 

e Joaquim Oliveira no seu estudo sobre as estruturas edificadas da cerâmica portuense, a sua 

arquitetura é determinada por uma tecnologia artesanal de construção, relacionada com os 

materiais locais. Apesar de alguns dos edifícios estarem conotados com um tipo rural, 

transparece na sua linguagem um carácter de urbanidade, expressa pelo ordem e racionalidade 

dos elementos que a compõem e definem. Elementos estruturais, que não permitem vencer 

determinados vãos com a consequente utilização de tipos de fenestração de habitação, já que no 

mesmo imóvel se conjugam as duas funções: habitação e produção (SOEIRO et al. 1995: 210). 

Assim vemos estes edifícios fabris, de idêntica configuração, surgirem junto ao Douro. 

O apetrechamento técnico destas fábricas era bastante rudimentar, pois não tinham ainda 

perdido o carácter oficinal típico da produção cerâmica, recorrendo sobretudo à força braçal dos 

seus operários. O termo fábrica que encontramos na documentação setecentista tem, por 

conseguinte, um significado relativo, pois estas manufaturas nacionais mais não eram do que 

situações oficinais alargadas (SOEIRO et al. 1995: 210). 

Além do carácter estrutural arquitetónico semelhante, também a tipologia e distribuição 

dos espaços de laboração (interiores e exteriores) eram comuns. Todas possuíam um ou mais 

armazéns, o terreiro de preparação da argila, os tanques de depuração do barro, as rodas de oleiro, 

as áreas de secagem e os fornos. Nas vizinhanças ficavam, ainda, as azenhas para moagem do 

vidro, junto a pequenos cursos de água que permitiam o funcionamento de engenhos hidráulicos, 

diminuindo a utilização do emprego de força braçal (SOEIRO et al. 1995: 211). Partindo da 

análise espacial da Fábrica de Miragaia, realizada por Isabel Fernandes com base num Auto de 

Vistoria datado de 6 de Março de 1822 (FERNANDES 2008: 19-36), procuramos identificar e 

enumerar os espaços de laboração e as estruturas a eles associadas comuns às fábricas de louça 

fundadas no século XVIII, uma vez que, como já referimos, estes elementos seriam semelhantes 

em todas elas. 

Lentamente, vão surgindo edifícios modernos, de maior escala e aptos à receção de novos 

mecanismos, como exigiam as novas práticas industriais, construídos de raiz, como nas Devesas, 

em 1865. Neste processo de constante adaptação às exigências do mercado e às várias inovações 

técnicas e tecnológicas que continuamente brotaram no período oitocentista, muitas são as 

alterações e transformações que as antigas fábricas sofreram. Assim, próximo dos primitivos 

edifícios, constantemente adaptados, começaram a surgir novas construções. Embora o processo 

de produção dominante fosse ainda a do trabalho braçal (SOEIRO et al. 1995: 214), tornava-se 

necessário ampliar algumas áreas de laboração, como armazéns ou fornos, e criar condições para a 

introdução de novos maquinismos, por exemplo a máquina a vapor. 
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Não obstante o clima privilegiado que marcou a sua fundação, as primeiras fábricas de louça 

da área portuense revelaram posteriormente viabilidade e capacidade de adaptação, sobrevivendo 

às difíceis vicissitudes que marcaram o dealbar do século XIX, tendo algumas delas sobrevivido 

até meados do século XX, como vimos. 

 

1.4.3. O património industrial cerâmico40 

Desta atividade cerâmica tão intensa nas áreas dos atuais municípios do Porto e de Vila 

Nova de Gaia resultou um legado abundante, expressivo e único materializado em diversas 

formas: nos objetos que produziu, uns que se conservam nos museus, outros que perduram nas 

nossas casas; nos azulejos que iluminam as fachadas de prédios e igrejas; nas estátuas, pinhas, 

leões, globos e urnas que decoram, com a sua graça, a arquitetura típica do Romantismo, e que 

amiúde apreciamos, também, nas cidades em redor do Porto; nas telhas de beiral esmaltadas e 

pintadas, tão belas e raras; nas construções abandonadas das fábricas e nos vestígios 

arqueológicos que, decerto, povoam o subsolo dos terrenos por elas ocupados. 

Diversos autores têm alertado para a importância deste património, nomeadamente 

Gonçalves Guimarães (2000), Lopes Cordeiro (2000b), Maria da Luz Sampaio (2000), Teresa 

Soeiro, Jorge Fernandes Alves, Silvestre Lacerda e Joaquim Oliveira (SOEIRO et al. 1995; 2001), 

Ana Margarida Portela Domingues e Francisco Queiroz (DOMINGUES; QUEIROZ 2008). A 

obra Itinerário da Faiança do Porto e de Gaia, editada em 2001 pelo Museu Nacional de Soares 

dos Reis, permitiu compilar e fazer um ponto da situação do existente. Nos últimos anos, vários 

investigadores elaboraram trabalhos académicos relacionados com esta temática
41

. O projeto SOS 

Azulejo
42

 e os Bancos de Materiais e Azulejos de alguns serviços municipais
43

 têm também 

contribuído para a salvaguarda destes bens.  

Interessa-nos, pois, falar daquele que consideramos ser o património mais ameaçado da 

indústria cerâmica – os seus antigos edifícios e espaços. Pela magnitude, por vezes intimidativa, 

de algumas das suas estruturas, estas áreas fabris desativadas são muitas vezes vistas como sítios 

desagradáveis, feios e sinistros. A proximidade temporal que delas temos leva a que muitos as 

considerem ruínas de “categoria inferior”, despojadas de informação, que pouco ou nada têm a 

acrescentar ao que sobre elas já se escreveu ou disse e cuja eliminação e desaparecimento físico 

podem ser colmatados pela documentação. Por outro lado, a sua localização dentro de áreas 

                                                 
40 Sobre a definição e importância do património industrial ver a Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, assinada em Julho 

de 2003, pelos membros do TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), disponível em 

http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf. 
41 Apenas a título de exemplo, refira-se ARAÚJO 2012, CASTRO 2009, DOMINGUES 2004 e 2009, GUERRA 2010 e MARIZ 2009.  
42 Criado a 28 de fevereiro de 2007, por iniciativa do Museu de Polícia Judiciária (MPJ), coordenador do projeto 

(http://www.sosazulejo.com/?page_id=16). 
43 Designadamente o Banco de Materiais da Câmara Municipal do Porto (http://balcaovirtual.cm-

porto.pt/PT/cultura/patrimoniocultural/bancodemateriais/Paginas/bancodemateriais.aspx; http://www.sosazulejo.com/?page_id=687) e os 

Bancos de Azulejo das Câmaras Municipais de Aveiro (http://www.sosazulejo.com/?page_id=642) e Ovar 

(http://www.sosazulejo.com/?page_id=650). 
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urbanas tornou estes lugares muito apetecíveis a novos empreendimentos imobiliários, o que tem 

vindo a dificultar a sua preservação. Em 2001, ao apresentar o Roteiro das Fábricas de Cerâmica 

Portuense, Teresa Soeiro, Silvestre Lacerda e Joaquim Oliveira escreviam que o mesmo será em 

grande parte virtual, um exercício de memória apoiado em documentação escrita, imagem, e na 

recordação de muitos (SOEIRO; LACERDA; OLIVEIRA 2001: 55). 

Conhecemos o destino trágico de alguns edifícios fabris, que ditou, inclusive, o seu 

encerramento: incêndios, no caso de Entre Quintas, em 1857 (SOEIRO et al. 1995: 257), do 

Candal (Ibidem: 261), de Santo Ovídio, em 1907 (Ibidem: 274) e das instalações de Massarelos 

na rua da Restauração, em 1920 (Ibidem: 222); ou obras relacionadas com a travessia do Douro, 

no caso da Fervença, para construção da estrada de ligação à ponte D. Luís (atual rua General 

Torres), em 1858 (Ibidem: 241), facto aliás lamentado na época
44

, e do Monte Cavaco, para 

edificação da ponte da Arrábida, em meados do século XX (Ibidem: 242). 

Outros foram adaptados, como sucedeu em Miragaia, a partir de 1865, primeiro como 

fábrica de manipular charutos e cigarros e depois prédio de habitação, como hoje se apresenta; na 

Electro-Cerâmica, transformada em parque empresarial destinado a arrendamento e 

denominada Candal Parque Sociedade Imobiliária, S.A.
45

. 

Alguns foram demolidos parcialmente ou na totalidade, para dar lugar a novos 

empreendimentos. Assim ocorreu no Carvalhinho, da qual apenas resta a chaminé e um ou outro 

tramo de muro, e, muito recentemente, no Cavaquinho, para construção de um prédio de 

habitação, precavendo-se, nesta última, a devida intervenção arqueológica prévia. 

De uma parte conservam-se ainda edifícios encerrados ou ruínas abandonadas, que teimam 

em resistir à passagem do tempo e integram, muitas vezes, objetos aí produzidos (azulejos, telhas, 

canos…). Contabilizamos catorze fábricas das quais subsistem vestígios arquitetónicos aparentes. 

No Porto: Corticeira, Fontainhas, Massarelos (apenas o núcleo de Quebrantões Norte, na 

Avenida Paiva Couceiro), Miragaia. Em Vila Nova de Gaia: Carvalhinho (apenas a chaminé), 

Cavaco (muito destruídas), Cerâmica de Valadares, Cerâmica do Fojo, Devesas, Empresa 

Electro-Cerâmica, Monte Cavaco, Pereira Valente, Santo António de Vale de Piedade e 

Senhor d’Além. 

Entre estes, o caso que tem levantado mais polémica e chegou a ser denunciado nos meios 

de comunicação social, devido ao seu arrastado processo de classificação patrimonial e à 

constituição do almejado Museu da Cerâmica em Vila Nova de Gaia, é o da fábrica das Devesas, 

                                                 
44 Tem o terceiro logar a Fabrica de Manoel Nunes da Cunha sita na Mesquita: he pena, que esta Fabrica tenha de ser eliminada da 

Industria fabril desta Villa pela nova estrada, que segue pelo centro della, em razão de lhe destruir algumas oficinas, e o fôrno grande, 

que he uma peça de muito merecimento pela sua optima construção: fabríca louça de faiança de muito boa qualidade e azulejos. 

(AZEVEDO; SANTOS 1881: 185). 
45 http://www.candalparque.pt/. 
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já longamente explicado por Ana Margarida Portela Domingues (DOMINGUES 2003; 

DOMINGUES; QUEIROZ 2008: 35-38). 

O património industrial cerâmico não se resume, contudo, ao que está meramente à vista. 

Todo o subsolo ocupado pelas antigas fábricas, quando não danificado, guarda preciosos 

elementos da sua atividade, apenas recuperáveis pela Arqueologia. Mesmo no caso em que as 

estruturas positivas tenham já sido destruídas. Se é certo que sobre algumas oficinas e fábricas se 

conhece a história e a produção, da maior parte delas tal só será possível através da intervenção 

arqueológica […]. É por isso um absurdo cultural destruir estas estruturas ou impedir que sejam 

estudadas, antes de para as suas antigas instalações se traçarem projectos de reutilização, de 

reconstrução ou de novas construções sem que se preserve a memória destas antigas oficinas. 

(GUIMARÃES 2000: 167). Esta premissa leva-nos ao ponto seguinte. 

 

1.5. Arqueologia da indústria cerâmica 

A Arqueologia Industrial é um dos ramos mais recentes da disciplina arqueológica. Em 

Portugal, o seu arranque coincidiu com a preparação da Exposição de Arqueologia Industrial Um 

Mundo a Descobrir – Um Mundo a Defender, em meados de 1984 (CORDEIRO 2000b: 121). De 

então para cá, vários trabalhos têm sido realizados neste âmbito, destacando-se a publicação da 

revista homónima. 

Foi, aliás, nesta revista que encontrámos a primeira intervenção arqueológica realizada 

numa fábrica cerâmica do distrito do Porto
46

 – a do Senhor do Padrão ou de Santo Ovídio, em 

Vila Nova de Gaia, que decorreu de uma situação de emergência. Em Junho de 1988, quando se 

procedia ao desaterro para a construção de um prédio na Rua António Rodrigues da Rocha, os 

trabalhadores da obra foram surpreendidos por uma grande construção. J. A. Gonçalves 

Guimarães, arqueólogo do Gabinete de História e Arqueologia daquele município, foi alertado 

para a situação e deslocou-se ao local, onde verificou tratar-se da base de um forno da antiga 

fábrica, fazendo o registo da estrutura e a recolha de alguns materiais (GUIMARÃES 1997)
47

. 

Volvidos treze anos a Arqueologia regressou a estes palcos. A execução de um projeto 

imobiliário nos terrenos da antiga Refinaria e Fábrica de Louça de Massarelos obrigou à 

realização de sondagens arqueológicas de avaliação prévia, por se tratar de uma área de 

património classificado (Zona Histórica do Porto)
48

. A primeira fase dos trabalhos realizou-se em 

2001, pela empresa Etnos – Património e Turismo Cultural, Lda. e foi dirigida por Armando 

                                                 
46 Como pretendemos abarcar apenas as intervenções respeitantes à indústria cerâmica, excluímos deste inventário dois trabalhos 

arqueológicos realizados em olarias da época moderna no distrito do Porto. O primeiro relativo às Soengas de Coimbrões (1995-2000), 

olaria vocacionada para o fabrico de louça preta, cujos resultados constituíram o tema da dissertação de mestrado da responsável pela 

intervenção, Manuela Ribeiro (RIBEIRO 2003b), e foram já amplamente divulgados (RIBEIRO 1996; 1997; 2000; 2003a; 2008). O 

segundo respeitante à escavação de uma oficina de faiança identificada na antiga Casa Ramos Pinto (ALMEIDA; NEVES; CAVACO 

2001). Ambas localizadas na freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia.  
47 A primeira notícia do achado encontra-se publicada em GUIMARÃES 1993: 48. 
48 Imóvel de Interesse Público, decreto n.º 67/97, de 31 de Dezembro. 
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Coelho F. da Silva, Rui Centeno e João Paulo Barbosa (GAU-CMP 2002a). A identificação de 

diversas estruturas industriais ditou a necessidade de realização de uma escavação em área e 

posterior acompanhamento de obra, trabalhos desenvolvidos entre 2002 e 2005 pela empresa 

Arqueologia & Património: Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca – Arqueologia, Lda., sob direção de 

Ricardo Teixeira, Vítor Fonseca e Maria da Graça Pereira (GAU-CMP 2002b; TEIXEIRA; 

FONSECA 2003). 

Foram várias as expetativas em torno dos seus resultados, como noticiou o então Gabinete 

de Arqueologia Urbana da Câmara Municipal do Porto no número 2 do saudoso PORTVS: 

Boletim de Arqueologia Portuense: Esta é a primeira escavação arqueológica realizada numa 

unidade industrial de produção cerâmica do Porto, pelo que existem fundadas expectativas 

acerca dos seus resultados, tendo em conta nomeadamente o interesse que tem vindo a suscitar o 

estudo arqueológico das cerâmicas modernas e contemporâneas da cidade. (GAU-CMP 2002a: 

5). E de facto, as expetativas não saíram goradas. O impressionante número de peças recolhido – 

mais de um milhão de fragmentos cerâmicos produzidos naquela fábrica – e as diversas estruturas 

postas a descoberto, tanto as mais antigas (muros originais de delimitação da fábrica) como 

outras oitocentistas (bases de dois grandes fornos, restos de tanques e provavelmente muflas para 

a cozedura cerâmica e alguns pavimentos de circulação internos e exteriores) (GAU-CMP 

2002b: 5
49

) fazem desta intervenção um precioso meio para conhecer com maior detalhe as 

produções mais recentes da fábrica de Massarelos e localizar e caracterizar o espaço de laboração 

por ela ocupado. Até aos dias de hoje esta foi a escavação realizada no Porto que proporcionou 

maior quantidade de espólio arqueológico (SOB O CHÃO… [2007]) e a de maior durabilidade 

numa fábrica de louça da região portuense. Estes materiais estão ainda em fase de estudo, tendo-

se já publicado um artigo sobre os azulejos exumados (BARBOSA [no prelo]).  

Entretanto, em 2002-2003, outra grande fábrica era intervencionada – a das Devesas, em 

Vila Nova de Gaia, igualmente devido à pretensão de um projeto imobiliário para o local. Por se 

tratar de um conjunto em vias de classificação
50

, foi exigida a realização de sondagens 

arqueológicas de avaliação prévia, que ficaram a cargo da empresa Historiográfica – Investigação 

e Caracterização de Edifícios, Lda. (direção de Paula Júlia da Mota Santos). Estes trabalhos 

continuaram em 2004-2005, com a empresa Mola Olivarum - Cultura e Património Lda. (direção 

de Carlos A. Brochado de Almeida e Miguel Costa), efetuando-se ações de acompanhamento 

arqueológico e escavação, das quais resultou a identificação de diversas estruturas, umas 

conhecidas pela documentação, outras inéditas (ALMEIDA; COSTA 2005). 

                                                 
49 Este artigo foi também publicado no Boletim Informativo da Associação Portuguesa para o Património Industrial (PATRIMÓNIO 2003: 

1, 3). 
50 Conjunto da Fábrica de Cerâmica das Devesas (despacho de 14 de Abril de 1999). 
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Em 2003, a fábrica do Cavaquinho foi alvo de uma operação de limpeza e remoção de 

elementos em perigo de queda, fazendo-se o respetivo acompanhamento arqueológico (direção de 

Carla Martins) (MARTINS, C. 2003). Posteriormente, em 2010-2011, novamente devido à 

execução de um projeto imobiliário, a empresa Empatia – Arqueologia, Lda. efetuou sondagens, 

escavação em área e acompanhamento em toda a área das antigas manufaturas (direção de André 

Nascimento e Gabriel Pereira). Tivemos a oportunidade de seguir de perto estes trabalhos, pelo 

que foi com entusiasmo que verificámos que os achados arqueológicos permitiam visualizar, 

numa plataforma com cerca de 40 metros, a descrição deixada por Charles Lepierre, em 1899, 

identificando-se a base de três fornos, dois tanques e sete moinhos, bem como a base do motor 

que os movia
51

! Recolheu-se um significativo espólio cerâmico, que integra alguns objetos com 

marcas, cujo estudo trará, com certeza, achegas importantes para o estudo da cerâmica da região 

(NASCIMENTO; PEREIRA 2010). 

A intervenção arqueológica na fábrica de Miragaia foi proporcionada, ao contrário das 

anteriores, não por condicionalismos legais mas devido a um projeto de colaboração do Museu 

Nacional de Soares dos Reis com várias entidades para preparar uma exposição sobre esta 

manufatura. Tendo como objetivo o estudo da produção e dos espaços da antiga fábrica, o Museu 

solicitou à Câmara Municipal do Porto a realização de trabalhos arqueológicos. A equipa do 

Gabinete de Arqueologia Urbana efetuou uma pequena sondagem arqueológica num dos poucos 

logradouros disponíveis, na plataforma superior, onde se situava o corpo mais elevado da 

fábrica, com acesso pela Rua Tomás Gonzaga, n.º 3. Os trabalhos, realizados em 2004, foram 

dirigidos por Manuela Ribeiro e António Manuel Silva (GAU-CMP 2004: 4-5). A escavação, que 

se resumiu a uma vala de 6m
2
, permitiu detectar o alicerce do muro de um dos edifícios da 

unidade industrial e revelou a existência de diversos aterros posteriores ao abandono da fábrica, 

em meados do século XIX. (GAU-CMP 2004: 5). Recolheram-se cerca de 5 mil fragmentos 

cerâmicos, para além de materiais de construção, vidros e metais (RIBEIRO; SILVA 2008). 

Estes resultados foram incorporados na exposição e no respetivo catálogo sobre a fábrica 

de Miragaia (CORREIA 2008a), apresentando-se as peças de excelência guardadas nos museus 

juntamente com os objetos do quotidiano e/ou de uso fabril encontrados pela Arqueologia – uma 

atitude inédita no estudo da cerâmica nacional, que muito se deve ao empenho que o MNSR tem 

tido nesta matéria, sobretudo por iniciativa da Dra. Margarida Correia, conservadora da coleção 

de cerâmica, sempre disponível para esclarecer dúvidas, visitar as intervenções e colaborar com os 

arqueólogos, lembrando constantemente a importância da Arqueologia para o estudo daquelas 

coleções. 

                                                 
51 O forno que funcciona é de dimensões regulares e o combustível é lenha. Tem mais dois fornos para faianças e outros dois para louça de 

pó de pedra, que estão abandonados. Tem 7 moinhos movidos por um pequeno motor a vapor da força de 4 cavallos; 10 rodas. 

(LEPIERRE 1899: 106-107). 
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Ainda no que concerne aos resultados de Miragaia, Ana Margarida Portela Domingues, 

através do achado de dois fragmentos de azulejo, publicados no catálogo da exposição 

(CORREIA 2008: 87, fig. 6), dissertou pertinentemente à volta de um pequeno pedaço de azulejo 

de padrão aí encontrado, optando por chamar esse padrão de tipo floral de Miragaia, dado que – 

até agora – é o único padrão de azulejo conhecido de Miragaia. (DOMINGUES 2009: I, 200). A 

autora relevou ainda a importância da Arqueologia para o esclarecimento de algumas questões 

complexas relacionadas, sobretudo, com a atribuição de fabricos: Uma vez que a Fábrica de 

Miragaia encerrou antes de ser hábito, no Porto e em Vila Nova de Gaia, marcar o tardoz dos 

azulejos, hoje só podemos atribuir azulejos a esta fábrica através de provas documentais 

concretas ou através da arqueologia. (DOMINGUES 2009: I, 199); É, pois, possível que a 

Fábrica de Santo António do Vale da Piedade tenha produzido variantes dentro desta tipologia 

[padrão floral tipo Miragaia] (assim como a própria Fábrica de Miragaia, o que só a arqueologia 

poderá esclarecer). (DOMINGUES 2009: I, 202). 

Em 2007, num terreno contíguo à fábrica de Santo António de Vale de Piedade, mas que 

se julgava não ter relação com aquela manufatura, identificaram-se importantes vestígios desta 

unidade, os quais motivaram a presente dissertação. 

No ano seguinte (2008), devido à execução de um projeto de construção, foram realizadas 

sondagens e escavação na fábrica do Senhor d’Além, uma vez que esta se integra numa área de 

património classificado
52

. A intervenção, a cargo da empresa Arqueologia & Património: Ricardo 

Teixeira e Vítor Fonseca – Arqueologia, Lda., foi dirigida por Teresa Silva, Ricardo Teixeira, 

Vítor Fonseca e Graça Pereira, e permitiu localizar várias estruturas, reconstituir a evolução do 

edificado e recolher um significativo conjunto cerâmico (SILVA; PEREIRA 2013), onde se 

destaca a produção azulejar, que foi já alvo de estudo e publicação (SILVA, T. [no prelo]). 

Quando estávamos a ultimar o nosso trabalho, chegou-nos a notícia da descoberta de um 

“caqueiro” aquando da obra do metro na Avenida de Gaia (2010-2011), acompanhada pela 

arqueóloga da empresa Metro do Porto, Iva Botelho
53

. Não conseguimos obter mais informações 

sobre o achado, nem apurar a que fábrica pertenceria o espólio. Optamos, contudo, por integrá-lo 

neste levantamento. Ficamos a aguardar a publicação dos resultados. 

Assim, até ao momento, contamos doze intervenções arqueológicas que ocorreram em oito 

antigas fábricas de cerâmica do distrito do Porto, sendo que da última desconhecemos a 

identidade. Pelo que apuramos, julgamos tratarem-se das únicas realizadas a nível nacional, 

porém este dado carece de confirmação. 

                                                 
52 Área de Proteção do Mosteiro da Serra do Pilar (Monumento Nacional, decreto de 16 de Junho de 1910). 
53 Informação fornecida pelo Dr. Gonçalves Guimarães, arqueólogo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a quem reiteramos o 

nosso agradecimento. 
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Como facilmente se constata, a maior parte destas intervenções teve como motivo a 

execução de projetos de construção, ou seja, resultam da existência de um projeto imobiliário para 

o local, com prevista afetação negativa dos vestígios arqueológicos. Em doze intervenções, apenas 

duas não o visaram: a primeira no Cavaquinho (de limpeza e manutenção do espaço) e Miragaia. 

Por outro lado, as que ocorreram por esta razão só se realizaram por estarem em áreas de proteção 

ao património e somente duas dessas áreas respeitam às fábricas intervencionadas – Devesas
54

 e 

Cavaquinho
55

. O que significa que apenas por mera sorte ou feliz coincidência este património 

industrial tem sido salvo da destruição.  

Que contributos podem, então, ser prestados pela Arqueologia no estudo da indústria 

cerâmica? Qual a pertinência da informação gerada pelas intervenções arqueológicas? 

A Arqueologia recupera informação a que não é possível aceder de outra forma, pois esta 

apenas subjaz no subsolo das fábricas, permitindo recolher vários elementos, tais como: matérias-

primas (por exemplo, argilas); utensílios; materiais produzidos sem o equívoco da sua 

proveniência (centro de fabrico); marcas usadas pela fábrica. Os vestígios permitem ainda: a 

identificação e o registo de estruturas de fabrico (fornos, tanques…), verificando-se, por vezes, 

que os desenhos das plantas nem sempre correspondem ao que existiu; a reconstituição dos 

processos de produção e a sua semelhança ou dissemelhança com os veiculados nos compêndios 

coetâneos; a análise da disposição e organização do espaço fabril; o reconhecimento de zonas de 

laboração mais antigas, desativadas em detrimento de outras ou ampliadas, permitindo delinear a 

evolução arquitetónica e espacial da fábrica. 

Os dados provenientes do registo arqueológico são deveras pertinentes para o estudo da 

indústria cerâmica. Por um lado, permitem-nos o estudo da arquitetura fabril e dos processos 

produtivos típicos deste ramo. Por outro, o conhecimento das produções de cada manufatura sem 

equívocos na atribuição de fabricos
56

. Este aspeto assume particular importância, pois a atribuição 

de fabricos às peças que não estão marcadas tem sido feito, até hoje, com base em critérios 

meramente estilísticos. Procedimento que apresenta alguma fragilidade quando percebemos a 

semelhança entre as várias produções das fábricas do Porto e de Vila Nova de Gaia. Uma segunda 

vertente deste espólio cerâmico é a identificação de gostos, modas e consumos predominantes nas 

diferentes épocas. 

Daqui se depreende a importância da salvaguarda destas manufaturas pelo registo 

arqueológico
57

. Se é verdade que muitos destes espaços estão completamente destruídos por novas 

                                                 
54 Património em vias de classificação. 
55 Área de proteção ao património consignada no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia. 
56 No caso do Porto e de Vila Nova de Gaia apenas se conhecem catálogos para as fábricas das Devesas e do Carvalhinho, editados a partir 

da última década do século XIX: DEVEZAS [1890-1898]; 1898a; [1898b]; [1905-1908a]; [1905-1908b]; 1910; CARVALHINHO [1903-

1910]; [1913-1920]. As datas estimadas para estes catálogos foram consultadas em DOMINGUES 2009: 552-553. 
57 Ainda a propósito da importância do registo arqueológico aplicado ao património industrial, ver CORDEIRO 1994 e 2006: 192.  
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construções e jamais poderão ser recuperados, muitos há que contêm ainda vestígios soterrados, 

mesmo ostentando um conjunto edificado em ruínas ou até inexistente. 

 

1.6. Perspetivas futuras 

Das 40 fábricas de faiança que outrora laboraram nos concelhos do Porto e de Vila Nova de 

Gaia resta uma em laboração – a Cerâmica do Douro, a última representante desta tradição e 

identidade. Tendo em conta a situação atual da Cerâmica de Valadares, dificilmente acreditamos 

na reanimação desta indústria nos próximos tempos, pelo menos na região aqui em estudo. 

Deparamo-nos, contudo, há cerca de um ano, com uma notícia que nos surpreendeu: 

Portugal vence a “guerra da cerâmica” contra a China, dando conta que o nosso país é o maior 

produtor europeu de loiças cerâmicas
58

! 

A recuperação e o aproveitamento de antigas fábricas cerâmicas parecem auspiciar uma 

nova esperança para o património industrial remanescente. Parte da Fábrica de Louça de Sacavém 

foi transformada em Museu, com uma forte ligação à comunidade envolvente; a Empresa 

Industrial de Ermesinde ou Empresa Cerâmica de Ermesinde, conhecida como a “Fábrica da 

Telha”, passou a ser o Fórum Cultural de Ermesinde, em 2001; a Fábrica de Cerâmica de 

Jeronymo Pereira Campos, Filhos, em Aveiro, recebeu o Centro Cultural e de Congressos; e a 

Electro-Cerâmica do Candal é hoje um parque para albergar empresas. Funções distintas para 

estes velhos espaços de trabalho. A abertura de novo procedimento de classificação do Complexo 

da Fábrica de Cerâmica e de Fundição das Devesas
59

 aponta-nos no mesmo sentido: o do 

crescente interesse pela salvaguarda destes testemunhos. 

Mas para cumprir este desígnio há tarefas urgentes a cumprir. Por um lado, o inventário do 

património da indústria cerâmica e a execução de uma carta de sensibilidade arqueológica, com 

identificação, localização e delimitação de áreas passíveis da ocorrência de vestígios desta 

natureza, condicionando qualquer obra a trabalhos arqueológicos prévios, protegendo-se assim 

quer o edificado remanescente quer a informação contida no subsolo das antigas fábricas
60

. Por 

outro, o estudo, a publicação e a divulgação dos resultados das intervenções arqueológicas que 

têm vindo a ser realizadas nestes espaços, quer nos meios académicos e científicos quer junto do 

grande público, de forma a despertar interesses e sensibilidades, alertando para uma nova fonte de 

turismo cultural do Porto e de Gaia. E, porque não, um Museu de Cerâmica ou de Artes 

Industriais em Vila Nova de Gaia, como há tantos anos está prometido? 

                                                 
58 Declaração feita por Marcelo Sousa, vice-presidente da APICER (Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica), ao jornal Expresso 

(Suplemento Economia), 13 de Novembro de 2012. 
59 Anúncio n.º 251/2013. Diário da República, 2.ª série, n.º 136 (17 de Julho de 2013). 
60 Apesar de algumas destas antigas fábricas de cerâmica se encontrarem inventariadas no levantamento arqueológico do Plano Diretor 

Municipal de Vila Nova de Gaia, com zona de proteção (SILVA, A. 2007) – caso das Devesas, de Santo António de Vale de Piedade, do 

Senhor de Além, do Cavaquinho, do Cavaco/Monte Cavaco e Pereira Valente, as medidas efetivas de salvaguarda nem sempre 

acompanham o esforço de inventariação realizado. 
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CAPÍTULO 2 – Fontes e métodos 

 

2.1. História da fábrica, arquitetura e espaços 

O estudo histórico, arquitetónico e espacial da Fábrica de Santo António de Vale de Piedade 

teve como ponto de partida os dados da intervenção arqueológica, realizada em terrenos da 

antiga manufatura. A análise e interpretação dos contextos, estruturas e materiais arqueológicos 

foram a fonte primária do nosso trabalho, que orientou a investigação subsequente. 

O passo seguinte foi a consulta de obra bibliográfica sobre a fábrica, com destaque para 

os estudos clássicos de ceramólogos, como Joaquim de Vasconcelos, José Queirós, Luís 

d’Oliveira, Pedro Vitorino e Vasco Valente, e trabalhos mais recentes, onde se destacam os de 

SOEIRO et al. e Manuel Leão. A partir daqui começamos a delinear a cronologia do 

estabelecimento, fases de laboração, proprietários, administradores, referências ao edificado, etc., 

informações que fomos compilando em tabelas. Outra fonte bibliográfica de referência para o 

estudo do edificado foi a investigação de Isabel Fernandes sobre a fábrica de Miragaia 

(FERNANDES 2008). 

Partimos depois para a recolha e análise das fontes impressas, muito ricas e variadas para o 

período aqui estudado, sobretudo no que respeita à história da indústria. Começamos pelas 

descrições topográficas e históricas, do Porto e de Vila Nova de Gaia, e pelos dicionários 

geográficos e corográficos, onde encontramos referências diretas à fábrica de Vale de Piedade. 

Seguimos para os inquéritos e estudos industriais, que consultámos desde 1865 (Inquérito) até à 

década de 1940 (Boletim da Direcção Geral da Indústria), embora somente em alguns colhemos 

menções sobre a unidade investigada (RELATORIO 1881; LEPIERRE 1899; GIRÃO 1913). Para 

o reconhecimento dos vários espaços e estruturas que compunham uma fábrica de louça foram 

importantes os compêndios que tratam este ofício, sobretudo Arte da Louça Vidrada (ARTE 

1805), tradução da obra francesa Arts de la Céramique (contida na ENCYCLOPÉDIE 1751-1772), 

e Indústria de Cerâmica (PROSTES 1907). 

Fizemos, ainda, a recolha de informações publicadas nos periódicos locais, mencionadas na 

bibliografia, como é o caso dos anúncios do Periódico dos Pobres no Porto. Levantamos, 

também, as notícias relativas à Exposição de Cerâmica de 1882, amplamente divulgada no jornal 

O Comércio do Porto, onde a fábrica foi mencionada em diversas ocasiões.  

Quanto às fontes manuscritas, os principais fundos consultados foram os seguintes: 

Câmara Municipal do Porto (Arquivo Histórico Municipal do Porto); Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia (Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia); Cartório Notarial do Porto e de Vila 

Nova de Gaia (Arquivo Distrital do Porto e Arquivo Central do Porto); 1.ª Conservatória do 
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Registo Predial de Vila Nova de Gaia; Governo Civil do Porto (Arquivo Distrital do Porto); Junta 

do Comércio (Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas). As respetivas séries 

documentais a que recorremos encontram-se enumeradas em Fontes e Bibliografia. 

No que respeita aos fundos notariais, queremos aqui destacar o incansável trabalho realizado 

pelo Padre Manuel Leão, que nas suas obras coligiu grande parte da informação produzida pelos 

proprietários e gerentes das fábricas de louça do Porto e de Gaia. A sua obra é, por isso, um marco 

incontornável para o nosso estudo. A partir dela identificamos mais de uma centena de 

documentos alusivos à FSAVP e aos seus proprietários, dos séculos XVIII ao XX, os quais, por 

sua vez, nos conduziram a outros inéditos. Como o autor usou os documentos com intenções 

diferentes das nossas, trabalhamos dados que nunca por ele tinham sido explorados, sobretudo 

respeitantes à análise arquitetónica e espacial da fábrica. Apesar de Manuel Leão ter publicado 

várias transcrições, optamos sempre por fazer a nossa própria leitura e transcrição a partir dos 

originais, trabalho que resultou no volume do Anexo Documental apresentado. 

O levantamento de fontes cartográficas, fotográficas e iconográficas foi um precioso 

instrumento de investigação, fornecendo-nos uma aproximação ao aspeto físico e visual do espaço 

e edificado que pretendíamos reconstituir. Verificámos, todavia, que a maior parte das 

representações desta área foi subsidiária da cartografia e fotografia da cidade do Porto, o 

verdadeiro alvo pretendido. Apenas por se situar na margem do Douro, frente àquela cidade, a 

zona que nos interessava foi inclusa nalgumas plantas, postais e fotografias antigas. Mesmo no 

que respeita às gravuras da marginal ribeirinha de Vila Nova de Gaia, existentes em abundância, 

deparamo-nos com várias situações em que por escassos metros a fábrica não foi representada, 

pois estava já ligeiramente fora dos limites dos grandes armazéns de Vinho do Porto que se 

queriam ilustrar. Não se estranhe, portanto, o facto de algumas das figuras apresentadas parecerem 

truncadas, pois, na verdade, correspondem a partes do edificado que conseguimos reconhecer nos 

limites de imagens. Neste âmbito foi importante a cartografia produzida durante o Cerco do Porto, 

graças às baterias situadas no lado de Gaia. 

Os trabalhos de prospeção de campo ajudaram-nos a verificar e consolidar pormenores 

identificados na documentação, como os concernentes aos vários edifícios enumerados, muros de 

limites de propriedade, portas, entradas, caminhos, minas e outros aspetos apenas visíveis in loco. 

Como auxiliar desta tarefa, foi importante uma ferramenta informática hoje disponibilizada: o 

Google Earth, permitindo-nos de um modo expedito marcar pontos, assinalar edifícios e 

estruturas e delinear espaços. 
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2.2. Obra cerâmica 

Para o estudo da produção cerâmica da fábrica foram importantes as obras dos ceramólogos 

referidas anteriormente e as fontes impressas, sobretudo as respeitantes aos estudos industriais e 

compêndios da época sobre as técnicas de fabrico. 

Neste caso, o ponto de partida não foram os materiais arqueológicos. Antes de “pegarmos” 

nos cacos, lidamos com os objetos inteiros, preservados em coleções, fazendo o levantamento e 

coligindo imagens das peças que são da fábrica, quer as que evidentemente lhe pertencem, pela 

marca de fabrico, quer as que lhe são atribuídas por aproximação estilística. Este contacto fez-se 

por visita às coleções, consultando catálogos e o inventário disponível online do Instituto dos 

Museus e da Conservação (MatrizNet). 

Uma dificuldade que sentimos inicialmente foi a identificação e definição das formas, 

devido a problemas inerentes à terminologia da louça, ou seja, o uso de vários termos para uma 

mesma peça. Aqui foi importante a sistematização terminológica de Isabel Fernandes para a 

faiança portuense oitocentista (FERNANDES 2001). De modo a contornarmos essa dificuldade, 

reunimos em tabela todos os tipos de louça referidos na documentação da fábrica de Vale de 

Piedade, quanto às formas e aos acabamentos produzidos. Para compreender o real significado 

desses vocábulos que nos surgiam nos documentos, usamos os dicionários coevos (BLUTEAU; 

MORAIS; FARIA), acompanhando a sua definição até à atualidade. O que nos permitiu verificar 

se o que definíamos hoje correspondia ao que, naquela altura, se pretendia enumerar ou descrever. 

Este trabalho resultou no quadro sobre a evolução terminológica das formas produzidas na 

FSAVP (século XVIII – XX). 

Para o estudo da cerâmica arqueológica da fábrica foi necessário estabelecer métodos e 

procurar paralelismos. Segundo Frans Verhaeghe, os métodos e as práticas fundamentais inerentes 

ao estudo da cerâmica moderna e contemporânea pouco diferem, ou quase nada diferem, dos 

aplicados às cerâmicas mais antigas, mas, por vezes, é necessário adaptá-los às problemáticas 

específicas desses períodos: Il convient tout d’ abord de souligner qu’en principe, la poterie 

médiévale et moderne ne présente pas de problèmes théoriques, méthodologiques ou pratiques 

fondamentalement différents de ceux associés aux poteries des périodes plus reculées. Cela vaut 

autant pour l’interprétation que pour l’étude de base ou, si l’on préfère, le travail pratique de 

première ligne. Dans ce dernier domaine, toutes les méthodes, techniques et approches pratiques 

utilisées pour la poterie antérieure, pour quantifier, analyser, identifier et dater les objets […], 

s’appliquent aussi à la poterie du dernier millénaire et demi, même s’il faut parfois les adapter 

aux problématiques propres de ces périodes. Cela vaut autant pour les méthodes archéologiques 

que pour les techniques statistiques et les applications en sciences de la terre. (VERHAEGHE 

2003: 192). Em poucas linhas o autor refere os passos fundamentais no estudo de base e na análise 
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de conjuntos cerâmicos: Quantificar; Analisar; Identificar; Datar. Embora a ordem possa não 

ser exatamente a enunciada. 

Socorremo-nos, então, das Normas de Inventário: Arqueologia/ Cerâmica utilitária para a 

definição de um método, mas fomos demovidas logo na primeira página da Introdução: Do ponto 

de vista técnico, a designação de “cerâmica” exclui obviamente a porcelana, mas exclui também 

as produções vidradas abrangidas, em certas terminologias, pela designação genérica de 

faiança. Este facto, na prática corrente da arqueologia e da museologia, constitui um corte 

cronológico, situável nos finais da Idade Média, a partir do qual a inventariação do material se 

fará mais provavelmente no universo das artes decorativas ou fazendo recurso a normas de 

inventário daí emanadas. Contudo, entendeu-se fazer-se neste volume das Normas a abordagem 

somente até ao período Romano, ficando ausente uma faixa intermédia cujo inventário recorrerá 

a uma outra origem. (CRUZ; CORREIA 2007: 11). Estranha exclusão, quando nos contextos 

urbanos a maior parte dos fragmentos exumados apresenta datações do período moderno e 

contemporâneo, incluindo as cerâmicas vidradas, faianças e porcelanas (que também são 

cerâmica!). Tanto mais que a Arqueologia Urbana, sobretudo a partir da década de 1990, 

representa a larga maioria das intervenções realizadas em solo nacional… Ainda assim, 

lembrando as palavras de Frans Verhaeghe, registamos neste trabalho alguns dos passos que 

tínhamos de dar, nomeadamente: identificar e agrupar os fragmentos que possam pertencer às 

mesmas peças; separar os fragmentos de acordo com a morfologia da peça (bordo, fundo, asa…) 

(CRUZ; CORREIA 2007: 17). 

Seguindo o conselho dos autores anteriores, viramo-nos para as Normas de Inventário: 

Artes Plásticas e Artes Decorativas/ Cerâmica (AA. VV. 2007), mas, como era esperado, aí não 

se tratavam fragmentos arqueológicos, antes objetos inteiros. Este trabalho foi, contudo, um 

precioso auxiliar para o nosso estudo, sobretudo para o estabelecimento de categorias e 

subcategorias e descrição das peças, a nível morfológico e decorativo. 

O facto de as Normas de Inventário – note-se uma coleção publicada pelo Instituto 

Português de Museus – relativas à Arqueologia só considerarem a cerâmica cuja cronologia se 

baliza entre o Neolítico Antigo e o Período Romano, remetendo-se o estudo das cerâmicas 

posteriores, designadamente da faiança, para o volume dedicado às Artes Plásticas e Artes 

Decorativas, retrata bem o panorama nacional quanto ao lugar conferido às cerâmicas 

arqueológicas das épocas mais recentes. 

Somente através da publicação de alguns conjuntos cerâmicos vimos abordadas as questões 

relacionadas com o método, como é o caso do artigo sobre a intervenção arqueológica na Casa do 

Infante, no Porto (REAL et al. 1995). As únicas situações que poderiam constituir um paralelismo 

não se mostraram profícuas. Por um lado, a intervenção arqueológica nas Soengas de Coimbrões, 
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por incluir, como no nosso caso, o estudo da cerâmica de um centro produtor, mas tratava-se aqui 

de uma olaria de louça preta, logo era muito dissonante da realidade que tínhamos em mãos, pois 

não abarcava a complexidade de formas e acabamentos de uma fábrica de louça (RIBEIRO 

2003b). Por outro lado, tendo já ocorrido a escavação da fábrica de Massarelos, apresentada em 

vários congressos, não estava publicado nenhum estudo sobre o método adotado para o estudo dos 

fragmentos cerâmicos. 

Este vazio e o facto de não encontrarmos paralelismos levaram a que o método por nós 

usado fosse uma combinação entre o que normalmente se aplica ao estudo da cerâmica 

arqueológica e os dados que pretendíamos extrair do achado, sendo necessário adaptar os métodos 

tradicionais à realidade que pretendíamos estudar: um depósito arqueológico que incluía os 

materiais de uma fábrica de louça do século XIX. 

O estudo da cerâmica arqueológica de Vale de Piedade iniciou-se, assim, com o processo de 

separação dos materiais que compunham o depósito de aterro da fábrica, de naturezas distintas. 

Assim, transportamos as 74 caixas plásticas vazadas
61

 de espólio recolhido no campo para um 

terreno amplo e iniciamos a sua divisão por grandes grupos: Argila; Cerâmica; Lítico; Metal; 

Vidro; Osso; Outros. Com exceção da Cerâmica, fizemos, depois, a contagem e pesagem dos 

materiais de cada grupo. 

No grupo da Cerâmica, subdividimos os produtos feitos pela fábrica e os que eram de 

produção externa e residual. Dentro dos produtos da fábrica, distinguimo-los pelo tipo de material 

cerâmico (grupos tecnológicos): Faiança comum; Faiança fina; Grés. 

O subgrupo da Faiança, de longe o mais abundante, foi dividido de acordo com a sua 

função: Louça; Ornamentação de Exterior; Azulejo; Material de Construção; Utensílios de 

produção. Fizemos, depois, a pesagem de cada um destes grupos. 

Cada um destes conjuntos subdividiu-se ainda pelas características tipológicas, 

respeitantes sobretudo ao seu acabamento, no sentido de aproximarmos os fragmentos que 

pudessem pertencer às mesmas peças, como se estipulava nas Normas de Arqueologia. 

Distinguimos, assim, os exemplares em chacota ou biscoito dos vidrados. No Azulejo separou-se, 

ainda, os lisos dos relevados. A Louça foi dividida em Chacota/ Biscoito, Azul e Branca, Branca, 

Polícroma, Azul Celeste, Preta de Lustro. 

A separação que se seguiu respeitou apenas a estes subgrupos de Louça, dividindo-se os 

fragmentos de acordo com a parte da peça a que pertenciam (separação morfológica): Bordo, 

Bojo, Fundo, Asa, Pega, Cabo, Bico, Tampa, Indeterminada. Aqui individualizamos os Fundos, 

Asas, Pegas, Cabos e Bicos inteiros dos partidos, pois a sua contagem remetia-nos diretamente 

para um objeto completo, ajudando na estimativa do número mínimo de indivíduos (NMI). 

                                                 
61 Referimo-nos ao que na gíria profissional é normalmente designado por “contentores”, onde habitualmente se acondicionam os materiais 

arqueológicos. 
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Separamos, ainda, os fragmentos com perfil completo, que nos permitiam a reconstituição da 

forma através do desenho. Sempre que possível, unimos os pedaços que pertenciam à mesma 

peça, embora tal não tenha sido possível para a maior parte dos exemplares, por evidentes 

constrangimentos relacionados com a quantidade de espólio. 

Após esta divisão, iniciamos a classificação morfológica das peças, separando-as por 

formas: Tigela, Prato, Caneca, Terrina, Travessa, Tinteiro, Areeiro, etc., ou, quando não apurada, 

Indeterminada. Para a nomenclatura das formas, apoiamo-nos no levantamento documental que 

realizamos, atrás referido, em FERNANDES 2008 e 2012: 289-350 e nos catálogos das 

exposições das fábricas de Massarelos (BALDAQUE 1998: 91-161), Miragaia (CORREIA 2008a: 

107-247) e Rato (PAIS; MONTEIRO; HENRIQUES 2003: 172-435). Para cada uma das formas 

identificadas, verificámos as diferentes dimensões e realizámos o respetivo desenho
62

, quando os 

elementos assim o permitissem. No caso dos fragmentos respeitantes à louça Azul e Branca e 

Polícroma a separação morfológica incluiu também a separação por tipos decorativos. Assim, 

por exemplo, isolamos todos os bordos e fundos de chávenas e pires com a decoração Cantão 

Popular, todas as partes das terrinas com a decoração País, etc., o que nos permitiu perceber quais 

as formas que correspondiam a cada tipo. 

Seguiu-se a contagem dos fragmentos por grupo tipológico e forma. Esta quantificação foi 

disposta em tabela, de modo a facilitar a leitura por tipos de louça e formas, chegando-se, assim, a 

um valor total de fragmentos e uma estimativa do número de objetos (NMI) presentes no depósito 

arqueológico
63

. Estas tabelas permitiram, ainda, a caracterização sumária do espólio, através da 

identificação dos tipos e formas mais representados e do respetivo cálculo de percentagens. 

Para cada uma das formas identificadas elaboramos uma ficha com a respetiva definição, 

representação nos grupos tipológicos e registo gráfico (desenho e fotografia). Para cada tipo 

decorativo, reunimos em estampas as formas correspondentes. Destes elementos resultou um 

catálogo ilustrativo da louça encontrada no depósito arqueológico e que representa a produção da 

fábrica de Santo António de Vale de Piedade numa determinada época, como veremos. 

 

 

 

  

                                                 
62 Para o desenho das peças seguimos as normas do desenho arqueológico segundo SOUSA, F. 1999 e MADEIRA 2002. 
63 Para a quantificação da cerâmica seguimos os exemplos protocolados em ARCELIN; TUFFREAU-LIBRE 1998. 
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CAPÍTULO 3 – A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade 

 

Contextualizar a fábrica de Santo António de Vale de Piedade no longo período de tempo 

em que esteve ativa não é tarefa fácil. Foram cerca de 150 anos de laboração e neles cabem 

inumeráveis histórias de âmbito internacional, nacional, local, familiar e até pessoal. 

A fábrica de Vale de Piedade esmoreceu e renasceu múltiplas vezes, até ao golpe definitivo. 

Sem perder a identidade que a define, podemos considerar a existência de várias fábricas de louça 

de Vale de Piedade – o que vulgarmente os autores consideram períodos de laboração, cada uma 

filha das conjunturas do seu tempo, do empreendedorismo de quem a orientou e das mãos dos que 

nela laboraram. Se algum dia nos fosse dado conhecer todos estes factos, como reuniríamos 

tamanha riqueza num único estudo?  

Tentámos fazer um esforço de síntese, mas que ao mesmo tempo abarcasse o que 

consideramos ser fundamental para caracterizar esta unidade industrial e realçar os aspetos 

marcantes que decidiram a sua evolução, estagnação ou retração. 

 

3.1. O Tempo: 1783 – 1948 

Não podendo nós chegar ao momento em que Jerónimo Rossi – de Nasção italiana, ativo 

homem de negócios da praça da cidade do Porto, gerente de uma manufatura têxtil instalada em 

Massarelos (ADP/NOT/CNPRT07/001/0277/102v-104) – idealizou montar uma fábrica de louça 

fina, indicamos como data primordial desta unidade o ano de 1783, ano do contrato de 

arrendamento da quinta onde a veio a instalar (ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/125-126v). 

Por esta altura, Portugal vivia um novo impulso industrial (iniciado nas décadas de 1760 e 

1770), com uma dimensão sem precedentes, estimulado pela política económica e mercantilista do 

ministro de D. José – Sebastião de Almada e Melo, o Marquês de Pombal (RODRIGUES; 

MENDES 1999: 164). A concorrência com França e a aposta na criação de uma indústria de luxo 

determinaram o estabelecimento das fábricas de louça fina no reino (RODRIGUES; MENDES 

1999: 168), onde se integra a de Vale de Piedade, que iniciou laboração a 1 de Janeiro de 1785. O 

alvará régio de 7 de Novembro de 1770, proibindo a entrada de toda a Louça de fóra do Reino, á 

excepção da que vier da India, e da China em Navios de proprietarios Portuguezes e isentando de 

Direitos por sahida as mesmas fábricas, é prova da intenção da aposta neste fabrico 

(COLLECÇÃO 1775: [s.n.]). Até 1788, fixaram-se em Portugal 17 manufaturas cerâmicas 

(RODRIGUES; MENDES 1999: 175). 
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Em 1795, o Senado da Câmara do Porto encomendou talhas a três fábricas de louça para as 

festas do feliz nascimento do Serenissimo Principe da Beira
64

: dez da fábrica de Miragaia; dez da 

fábrica de Massarelos; e dez da fábrica de Santo António de Vale de Piedade. Todos os conjuntos 

a 6$000 réis (AHMP/A-PUB/3470/232). O Rezumo das contas refere diversos produtos: cavalos, 

bebidas, bancos…, mas mais nenhuma obra cerâmica, o que demonstra o apreço por estas peças, 

aliadas a tão nobre comemoração. 

Apesar de, na atual área do distrito do Porto, se instalarem, até finais do século XVIII, cinco 

novas unidades de louça fina, número que cresceu exponencialmente na centúria seguinte, como 

vimos, o grande predomínio da atividade industrial esteve sempre relacionado com a indústria 

têxtil, sobretudo algodoeira, o sector de ponta […] da revolução industrial (MAGALHÃES 1988: 

114). Não é, por isso, de estranhar o envolvimento de Jerónimo Rossi neste ramo. 

 Este tempo privilegiado, de proteção e fomento à indústria nacional, sofreu fortes abalos 

com as vicissitudes que marcaram o início do século XIX: entre 1807 e 1810, as três vagas das 

Invasões Francesas assolaram várias fábricas, afetando a produção e o consumo, e obrigaram à 

fuga da família real e corte portuguesa para o Brasil; a partir de 1808, a perda do exclusivo 

colonial brasileiro, provocado pela abertura dos portos e liberalização da instauração de 

manufaturas no Brasil; em 1820, preparava-se o arranque da Revolução Liberal; em 1822, foi 

proclamada a independência do Brasil; e a partir de 1828, a Guerra Civil Portuguesa, que opôs 

liberais e absolutistas, apenas virá a terminar em 1834, não sem antes arrastar a cidade do Porto 

para um dos seus mais difíceis períodos – o do Cerco, que durou um ano. 

A todos estes difíceis acontecimentos sobreviveu a Fábrica de Santo António, apesar de em 

determinados momentos estar muito próxima do “campo de batalha”. Como sucedeu em 1809, 

com a segunda Invasão Francesa, que atingiu o Porto e ocasionou o malogrado desastre da Ponte 

das Barcas. Aos franceses foram atribuídos muitos estragos em algumas fábricas de louça 

portuenses, como nas de Massarelos e Miragaia, dizendo-se estarem em decadencia em rezão das 

circonstancias actuais e muito principalmente pela falta de gente (SOEIRO et al. 1995: 216, 

226). E, também, entre 1832 e 1833, durante o Cerco do Porto, ficando entre duas baterias 

inimigas: a dos absolutistas, apoiantes de D. Miguel, sediada no Convento de Vale de Piedade; e a 

dos liberais, por D. Pedro, na Serra do Pilar. Aliás, a vingança dos primeiros, após sofrerem a 

derrota, foi mandar incendiar os armazéns de Vinho do Porto, em Gaia, junto aos quais a fábrica 

ficava. 

Esta conjuntura não foi, porém, impeditiva da instalação de novas manufaturas cerâmicas, 

como atrás explicamos. O crescente número de unidades e a perda do mercado brasileiro geraram 

                                                 
64 O Infante D. António, segundo filho de D. João VI e D. Carlota Joaquina, nascido a 21 de Março de 1795. Recebeu este título na 

qualidade de varão mais velho e, portanto, presuntivo herdeiro do trono. Faleceu a 1 de Junho de 1801, com seis anos de idade, deixando a 

coroa para o irmão seguinte – D. Pedro (SANTOS, E. 2006: 8-9).  
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um clima de forte concorrência, em que as fábricas mais fortes tentaram aniquilar as mais débeis. 

Em meados do século XIX, assistimos, contudo, a vários episódios de união entre as várias 

manufaturas, na defesa de interesses comuns, quer nos contratos de fornecimento de matérias-

primas (barro), quer na comercialização dos produtos, com a criação de Depósito Geral de Louças 

e a adoção de uma Pauta Geral dos Preços Fixos (1877). 

Em 1820, era introduzida, em Portugal, a máquina a vapor aplicada à indústria. Entretanto, 

vulgarizavam-se e introduziam-se novos produtos, como a faiança fina ou de pó-de-pedra, 

iniciada no Cavaquinho em 1787, e o grés, e surgiam, timidamente, processos e maquinarias que 

tornavam mais expeditas as técnicas de fabrico, como a estampilha ou a máquina de Clayton 

adquirida por Araújo Lima. À antiga produção exclusivamente manual da faiança sobrepunha-se, 

agora, uma outra que recorria a técnicas conjugadas, mas ainda muito dependente das mãos dos 

artífices, a denominada produção semi-industrial. 

 

3.2. O Espaço: a Quinta da Eira no Cais de Gaya  

O local escolhido para instalação da fábrica de Santo António foi uma quinta, armazéns e 

casas, existente no sopé do monte de Gaia, defronte do cais homónimo, à margem do rio Douro, 

junto ao lugar de Vale de Piedade, antigo Vale de Amores
65

, que Jerónimo Rossi apelidou de 

Quinta da Eira. 

Este lugar pertencia à vetusta povoação de Gaya, integrada àquela época, como hoje, na 

freguesia de Santa Marinha do concelho de Vila Nova de Gaia, termo do Porto. Esta povoação era 

distinta da de Vila Nova, de fundação mais recente, separando-as o ribeiro das Azenhas ou de 

Santo Antão, onde a manufatura veio a ter o seu moinho. Não foi com certeza o acaso que levou 

Rossi, um experiente homem de negócios, a escolher este sítio. Reunia, com certeza, as condições 

necessárias ao bom funcionamento da fábrica que pretendia instalar. 

A proximidade ao rio Douro, uma via de circulação fundamental, garantia o abastecimento 

de matérias-primas e o escoamento de produtos, como já anotamos, e assegurava o transporte de 

trabalhadores vindos da outra margem. A escolha de um local de atracagem – cais, verifica-se, 

aliás, em todas as primeiras fábricas do Porto e de Gaia: Massarelos, no cais das Pedras; Miragaia, 

no cais homónimo; Cavaquinho, no cais do Cavaco; Santo António, no cais de Gaia. A existência 

de ribeiros e pequenas linhas de água nos arredores foi também determinante para providenciar a 

água e mover os engenhos necessários à laboração. Várias vezes encontramos referências às 

minas e aos poços na propriedade e à azenha em Santo Antão. 

                                                 
65 Até ao século XVI, este lugar era conhecido por Vale de Amores ou Valdamores. Em 1535, a Câmara da cidade do Porto requereu ao rei 

a instalação no local de uma casa para recolha dos doentes e das mercadorias empestadas que vinham a bordo (GUIMARÃES 1995a: 166). 

A mudança do topónimo terá ocorrido quando os Capuchos ou Antoninhos dispuseram-se em 1569 a aceitar um sítio mal-afamado, na 

margem esquerda do rio, para se acomodarem e darem assistência aos suspeitos de padecerem de peste, obrigados à quarentena no então 

denominado “degredo de Valdamores”. Parece que a sua presença virtuosa justificou a mudança de nome do local de Vale de Amores para 

Vale da Piedade. (RIBEIRO DA SILVA 1988: I, 248 e 1994: 309, 315). 
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Era igualmente fácil chegar à fábrica por terra, pois situava-se junto ao caminho para Gaia 

(atual rua Viterbo de Campos), uma via que deverá ter sido estruturante da própria povoação, pois 

ligava o cais ao alto do monte do Castelo, numa imbrincada malha de pequenas ruas que 

denunciam o seu carácter arcaico, passando pela importante Capela do Bom Jesus de Gaia e 

desembocando na atual rua de Rei Ramiro, a partir da qual se podia aceder, nomeadamente, ao 

caminho coimbrão
66

. Outro aspeto que deve ter captado a atenção de Rossi foi a estrada que então 

se construía na marginal ribeirinha de Gaia (FERREIRA-ALVES 1992) e que facilitava a ida à 

azenha em Santo Antão. 

Talvez não fosse importante para Rossi saber que a sua fábrica ficaria situada no lugar que 

deu origem à cidade de Vila Nova de Gaia, que no alto do mesmo monte existiu ocupação humana 

contínua desde a Idade do Bronze até à atualidade, um relevante povoado da Idade do Ferro, e, 

que durante o domínio romano da Península Ibérica, este era o limite noroeste da província da 

Lusitânia, rodeado por uma imponente muralha, da qual foi já identificado um troço de 45 metros 

(CARVALHO; FORTUNA 2000: 160). Ignoraria, seguramente, que nos terrenos arriba da sua 

fábrica existiu uma importante basílica paleocristã, decorada com mármore pario ou zuccherino, 

proveniente da longínqua ilha de Paros, quem sabe a primeira Sé portucalense (NASCIMENTO; 

SOUSA [no prelo]), e que cerca do ano 1000 este mesmo sítio foi ocupado pelas tropas invasoras 

muçulmanas, que aí se fixaram, servindo o Douro de fronteira entre as duas fés – cristã e 

muçulmana até 1064, facto que originou a famosa lenda do rei Ramiro e da princesa Zara, que 

ainda hoje figura na bandeira municipal. 

Segundo Gonçalves Guimarães Este espaço paroquial, perdida que foi a sua autonomia 

administrativa em 1384 a favor da entretanto engrandecida cidade do Porto, não se modifica 

muito até ao século XVIII, quando aqui se instala a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro e muitos outros exportadores, sobretudo a partir de 1777. (GUIMARÃES 1995a: 

21). 

Na altura em que Rossi aqui se estabeleceu o passado notável de Gaia estava há muito 

olvidado. Era uma modesta povoação com vários armazéns, que a partir de meados do século 

XVIII se vocacionaram para o armazenamento e comércio de vinho do Porto, e quintas onde 

podia comodamente instalar a sua fábrica. Os dois edifícios de referência na proximidade da 

manufatura eram a igreja do Bom Jesus de Gaia e o convento de Santo António de Vale de 

Piedade
67

, escolhendo o nome deste último para batizar a sua fábrica. Note-se que a escolha recaiu 

no nome do convento e não apenas no do lugar. Muito próximo, ainda no Vale de Piedade, mas no 

cais seguinte ao de Gaia, funcionava uma outra unidade de produção de louça fina – a do 

                                                 
66 Via que corria no sentido Leste/Oeste e dava acesso às estradas litorais e outra mais interior (GUIMARÃES 1995a: 116). 
67 Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, o convento foi vendido ao negociante do Porto António José de Castro Silva e 

transformado em sua residência particular (SILVA; RIBEIRO 2002: Ficha de Inventário n.º 4). 
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Cavaquinho, desde 1780. Em frente, na cidade do Porto, Rossi avistava as fábricas de Massarelos 

e Miragaia. É curioso notar que estas quatro concorrentes entreviam-se mutuamente. 

Por esta altura, a freguesia de Santa Marinha tinha como vocações principais a tanoaria e 

marinha. Aliás, de todas as freguesias do atual concelho de Vila Nova de Gaia, esta era a única em 

que as ocupações ligadas à terra e aos seus derivados não eram predominantes. Situação que 

advinha da proximidade do rio e do mar e da concentração dos grandes armazéns de vinho do 

Porto aí estabelecidos. Em 1764, as profissões mais representativas são as dos tanoeiros que 

ocupam 35% da população trabalhadora recenseada e as dos barqueiros, marinheiros e outras 

em estreita relação com o rio e o mar que ocupam 19%. […] Seguem-se os lavradores (6%), 

sapateiros (5%), alfaiates e mercadores (cada com 4%), carpinteiros (3%), ferreiros (3%), 

trabalhadores (2%) e em pequena escala os homens de negócios e sombreireiros (cada qual com 

1%). As outras profissões sem representação significativa ocupam 17% da mão-de-obra. 

(DUARTE 1984: 306)
68

. Registe-se, igualmente, que esta era a única freguesia que apresentava, 

embora em muito reduzida percentagem (1%), a profissão de homem de negócios, prenunciando o 

surgimento de atividades de teor capitalista nesta área (DUARTE 1984: 308), para o qual terá 

contribuído a fixação de manufaturas cerâmicas. 

A partir de meados do século XIX, este local torna-se apetecível para a instalação de outras 

indústrias. À semelhança do que Gonçalves Guimarães descreveu para a Serra do Pilar 

(GUIMARÃES 1998), também em Vale de Piedade podemos falar de um polo industrial 

oitocentista, cujas primeiras fábricas foram as duas de louça atrás mencionadas, seguindo-se: a 

fábrica de destilação do francês André Michon; outra de vidro do mesmo proprietário, em 1853, a 

única no distrito do Porto, instalada n’um barracão contiguo á distillação do mesmo industrial 

(RELATÓRIO… 1881: 271); a de lanifícios da «Companhia de Lanifícios de Valle de Piedade», 

sociedade anonyma fundada com a fabrica em 1874 (RELATÓRIO… 1881: 151); e a saboaria de 

Silva Irmão & C.ª, a mais bem disposta, mais limpa e melhor sob o ponto de vista da installação 

das nove visitadas (RELATÓRIO… 1881: 285). 

A fábrica de louça de Vale de Piedade não ficou sempre no mesmo espaço em que 

primeiramente se instalou. Por isso, vemos subtilmente a sua morada também mudar: de Cais de 

Gaia para rua da Mouca, depois rua da Igreja, hoje rua Viterbo de Campos. 

 

 

 

                                                 
68 A autora referenciada usou como fonte a Lista da Companhia de Ordenanças de Vila Nova de Gaia de 1764 (DUARTE 1984). 
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3.3. Os Intervenientes: fundador, proprietários, gerentes, trabalhadores e colaboradores 

Jerónimo Rossi, o fundador (1783-1821)
69

 

Jerónimo Rossi nasceu em meados do século XVIII, em data desconhecida, na freguesia de 

S. Bartolomeu dos Armenos (VALENTE 1931: 46), em Génova
70

, uma cidade do então reino do 

Piemonte-Sardenha
71

, no noroeste da Península Itálica, atual República Italiana. 

Filho de Francisco Maria Rossi, natural da Freguesia de San Pier d’Arena, subúrbios de 

Genova, e de D. Tomazia Rela Morina
72

, casou no Porto, a 13 de Julho de 1771, com D. Teodora 

Maria Fontana, nascida e batizada na freguesia da Sé da mesma cidade em Outubro de 1753, 

descendente de pai italiano e mãe portuguesa (Brasil)
73

 (VALENTE 1931: 46-47). Deste 

casamento nasceram nove filhas, a saber: Francisca Firmina (n. 1774), falecida ainda em vida do 

pai, em 1814; Maria Tomázia (n. 1776); Joana (n. 1777); Jacinta (n. 1779); Teresa (n. 1780); Rita 

(n. 1781); Rosa Emília (n. 1783); Joaquina (n. 1784); e Ana (n. 1785).  

Jerónimo Rossi é apresentado na documentação coetânea como homem de negócios da 

praça da cidade do Porto. Desconhecemos a data em que para aqui terá vindo, mas no ano do seu 

casamento – 1771 – era já administrador geral de uma fábrica de tecidos de algodões em 

Massarelos, com o sócio Claudio Ruelen (ADP/NOT/CNPRT07/001/0277/102v-104). A sua 

fixação no Porto dever-se-á ao comércio florescente que então aí se praticava, sendo um dos 

portos mais importantes da Europa, com uma posição marítima privilegiada
74

. 

No ano de 1783 começou a preparar a instalação de uma nova fábrica – de louça fina, como 

já vimos, e, no ano seguinte, encontrámo-lo a fundar outra de chitas, em sociedade com o suíço 

João Baptista Wolff, mestre estampador de tintas em tecidos para xitas, de nasção soicia [sic]: E 

por elles foi dito que estavão justos e contractados entre si ambos a fazerem hũa ereção de nova 

fabrica de xitas situada na vila de Guimares [sic], ou em outra qualquer parte deste reino, aonde 

virem lhe hé mais conveniente pelo tempo de seis annos sucessivos, que terão principio da data 

desta escritura (ADP/NOT/CNPRT08/001/0320/57). Além da administração das duas fábricas 

têxteis e de uma fábrica de louça, Rossi integrou a gerência de duas firmas familiares – Fontana, 

Irmãos & Rossi e Fontana, Rossi, Bellon & Irmãos, cuja atividade não conseguimos apurar mas 

                                                 
69 Entre parêntesis indicamos os anos de ligação à Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade. 
70 Atualmente Génova é a capital da região da Ligúria e uma das suas quatro províncias. 
71 Foi curioso constatarmos que o local de origem de Jerónimo Rossi tem uma longa tradição nas relações dinásticas e políticas com o 

nosso país. Num trabalho recentemente publicado pela Universidade de Coimbra, justamente intitulado Portugal e o Piemonte: A Casa 

Real Portuguesa e os Sabóias, remonta-se essa ligação à primeira rainha de Portugal, a piemontesa D. Mafalda de Moriana e Sabóia, 

passando pelo exílio do soberano Carlos Alberto, no Porto (LOPES; RAVIOLA 2012). Amado Mendes destacou, também, o papel dos 

piemonteses na tentativa de ressurgimento da indústria da seda, nas últimas duas décadas do século XVIII, em especial da família 

piemontesa – José Maria Arnaud e filhos, Caetano e Filipe (MENDES 1993: 58).  
72 Em 1783, os pais de Jerónimo Rossi viviam ainda na freguesia de San Pier d’Arena, arredores de Génova (VALENTE 1931: 46). 
73 João Batista Fontana, natural de Chiavenna, bispado de Como, Itália, e D. Jacinta Ana das Neves Pinho, do Rio de Janeiro, Brasil 

(VALENTE 1931: 47). 
74 Sobre a economia do Porto na época moderna, nomeadamente sobre a pujante atividade comercial (interna e externa) ver RIBEIRO DA 

SILVA 1994: 274-301. 
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julgamos ligada ao negócio e/ou transformação de couros
75

. A sua ligação à indústria cerâmica 

foi, contudo, a que perdurou mais tempo e à qual frequentemente é associado
76

. 

Em Janeiro de 1810, foi nomeado Vice-cônsul da Sardenha na cidade do Porto por seu 

primo Francisco Maria Rossi, Cônsul geral do mesmo reino, portanto estabelecido em Lisboa
77

 

(AHMP/A-PUB/2246/17/147v-149v). 

Jerónimo Rossi faleceu a 29 de Novembro de 1821, em sua casa, na calçada ou rua do 

Carranca e foi sepultado na Igreja do Carmo, no Porto (ADP/PRQ/PPRT12/003/Livro 17/38). 

Vasco Valente, diretor do Museu Nacional de Soares dos Reis, escreveu a biografia desta 

personalidade, aliás seu quarto avô (VALENTE 1931: 26), apelidando-o de Fidalgo Ceramista e 

esclarecendo a problemática do nome do fundador da fábrica de louça de Vale de Piedade
78

. 

Alguns dos seus descendentes estão ainda hoje ligados à produção e ao comércio de outro 

importante produto nacional – o Vinho do Porto. É o caso da família Olazabal, que conserva o 

retrato a óleo deste ilustre ascendente e uma das bengalas que lhe pertenceu
79

. 

 

Proprietários, gerentes e arrendatários 

Joana Rossi (1821-1835) 

Terceira filha de Jerónimo Rossi e D. Teodora Maria Fontana nasceu no Porto, em Outubro 

de 1777, e foi batizada na Igreja de São Nicolau. 

Como filha solteira mais velha encabeçou a gerência da fábrica de louça de Vale de 

Piedade, por nomeação de seu pai, em 1813 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0438/66v-68), a qual 

passou a assumir após a morte deste, em Novembro de 1821. 

Da documentação estudada, D. Joana parece ter sido uma mulher ativa e empreendedora, 

pois durante cerca de oito anos assegurou a laboração daquela unidade fabril, numa conjuntura 

nacional particularmente difícil. Para tal solicitou a renovação do alvará e dos privilégios ao 

monarca D. João VI, em 1822 (AHMOP/JC8/Louça/284-285). É também ela que nos aparece 

como despachante da louça da fábrica na documentação alfandegária, entre 1823 e 1826. 

Foram de sua iniciativa a introdução de algumas melhorias, como falaremos adiante, 

nomeadamente a construção de um grande armazém contíguo à fábrica, que ainda hoje podemos 

apreciar na marginal de Gaia. 

                                                 
75 No Livro de Devedores da Câmara Municipal do Porto, aparecem dois registos que nos indiciam esta atividade: um em nome de 

Jerónimo Rossi como devedor de couros, entre Abril de 1788 e Agosto de 1791; outro relativo a Fontana, Rossi, Bellon & Irmãos, também 

dados como devedores de couros, em Julho de 1790 (AHMP/A-PUB/3330/32,68). 
76 Na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira surge identificado como Ceramista italiano (GEPB s/d: 26, 262). 
77 Francisco Maria Rossi, filho de João Batista Rossi (único tio paterno de Jerónimo Rossi), foi nomeado Cônsul Geral da Sardenha em 

Portugal, em 1805, residindo, por isso, em Lisboa. Veio para o Porto em 1813, para a casa de seu primo Jerónimo, na calçada ou rua do 

Carranca, aí falecendo a 7 de Setembro de 1819. Encontra-se sepultado na Igreja de São José das Taipas, na mesma cidade (VALENTE 

1931: 45-46). Muitas vezes apontando como o fundador da fábrica de Vale de Piedade, confundindo-se com o pai de Jerónimo, seu tio 

paterno, por ter o mesmo nome. 
78 O fundador da fábrica de Vale de Piedade foi muitas vezes identificado como Francisco Rossi, nome do pai e primo de Jerónimo Rossi 

(QUEIRÓS 1907: 113; VITORINO 1930: 25; VALENTE 1949: 125, nota 1). 
79 Muito agradecemos esta referência ao Dr. Gonçalves Guimarães. 
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A partir de Janeiro de 1830, D. Joana arrendou a fábrica a diversos industriais, a saber: 

Francisco de Sousa Galvão (1830), Francisco da Rocha Soares e João da Rocha e Sousa da fábrica 

de louça de Miragaia (1830) e Bonifácio José de Faria e Costa e João de Araújo Lima (1835). 

Manteve-se sua proprietária, conjuntamente com as cinco irmãs solteiras, até Novembro de 1835, 

altura em que a vendeu ao seu sobrinho por afinidade Joaquim Augusto Kopke. Nesta altura 

morava em Viana do Castelo (villa de Vianna do Minho), onde julgamos que veio a falecer, 

solteira e sem deixar descendentes, cerca de 1853
80

. 

 

Francisco de Sousa Galvão (1830) 

Caixeiro da fábrica de louça de Miragaia, pelo menos desde 1816, pois data de 14 de 

Setembro desse ano a sua matrícula profissional atestada pelo proprietário daquela, Francisco da 

Rocha Soares (Pai) (AHMOP/JC8/Louça/240). Arrendou a de Vale de Piedade em Janeiro de 

1830 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0458/88v-89v), mas pouco tempo aguentou a sua gerência, 

trespassando o contrato de arrendamento meio ano depois para os seus fiadores, Francisco da 

Rocha Soares (Filho) e primo deste, João da Rocha e Sousa 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0458/168v-169). 

 

Francisco da Rocha Soares, Filho (1830-1835) 

Filho do proprietário e gerente da fábrica de louça de Miragaia, seu homónimo. Nasceu a 24 

de Janeiro de 1806 e faleceu a 20 de Março de 1857 (CORREIA 2008a: 14). Após a morte do pai, 

em 1829, portanto com 23 anos, assumiu a gerência daquela manufatura. 

Administrou a fábrica de Vale de Piedade entre 1830 e 1834, com o seu primo, João da 

Rocha e Sousa, por terem sido fiadores de Francisco de Sousa Galvão, que não cumpriu o prazo 

do contrato de arrendamento (ADP/NOT/CNPRT08/001/0458/168v-169). Desconhecemos se esta 

ação corresponderá a uma estratégia entre fábricas rivais. 

A agitada vida de Francisco da Rocha Soares (Filho), com envolvimento na política (liberal) 

e investimentos e atitudes imprudentes, chegando a ser preso, levou à falência e ao encerramento 

definitivo da fábrica de Miragaia (VALENTE 1949: 61-67; LEÃO 2004: 9). 

Na documentação compulsada não encontramos qualquer referência à participação de 

Francisco da Rocha Soares (Pai) na fábrica de Vale de Piedade, como preconizaram vários 

ceramólogos, provavelmente na esteira das Notas de Francisco Gomes Pereira (sobrinho dos 

fundadores das fábricas de Miragaia e Massarelos), onde se afirma sobre Miragaia: Em 1824 

começou a explorar as feiras das Provincias do norte, e com tal vantagem, que a fabrica não 

podia já surtir o mercado do Porto. Por isso houve de tomar de renda as fabricas de Massarellos 

                                                 
80 Chegamos a esta data pelo um documento da quitação dada por Teresa Rossi (recolhida no Mosteiro de Santa Clara do Porto) ao Barão 

de Massarelos, de 19 de fevereiro de 1853, onde se diz Dona Joanna Rossi, (hoje falecida) (ADP/NOT/CNPRT08/001/0483/30). 
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e de Santo Antonio de Villa Nova de Gaya até 1829, em que faleceu, continuando seu filho (do 

mesmo nome) a conservar arrendadas as fabricas de Santo Antonio de Gaya até 1833 e a de 

Massarelos até 1844. (VASCONCELLOS 1882b: 560).  

 

João da Rocha e Sousa (1830-1835) 

Primo do anterior e com ele arrendatário e gerente da fábrica de Vale de Piedade entre 1830 

e 1834. Explorou também as fábricas de Massarelos (por compra) e a do Cavaquinho (por 

arrendamento) (SOEIRO et al. 1995: 218; CORREIA 2008a: 15). 

Morreu em 1870 (SOEIRO et al. 1995: 218). 

  

Bonifácio José de Faria e Costa (1834-1840) 

Arrendatário com João de Araújo Lima da fábrica de Vale de Piedade, entre 1835 e 1840. 

Após o seu falecimento, no primeiro semestre desse ano, a gestão do estabelecimento passou a ser 

assegurada em exclusivo pelo sócio sobrevivente. 

Filho de José Pedro de Faria, residente em Amarante em 1840
81

, foi casado com Custódia 

Maria de Jesus
82

, de quem enviuvou e que feneceu naquela fábrica, onde o casal morava. Não 

tiveram descendentes. 

Pedro Vitorino descreve-o como um brasileiro, fundador da fábrica das Palhacinhas, 

também em Vila Nova de Gaia, dizendo-se que aí habitava em 1837 (VITORINO 1930: 49; 

SOEIRO et al. 1995: 246). 

 

João de Araújo Lima (1834-1861) 

Filho de Miguel Carlos de Araújo Lima, nasceu em 1811, em Sabadim, Arcos de Valdevez, 

sendo, por isso, conterrâneo da família Rocha Soares da fábrica de Miragaia. Veio para o Porto 

como caixeiro de João da Rocha e Sousa, da fábrica de Massarelos (VALENTE 1936: 71). 

Casou com D. Maria Rita Carolina do Rio, filha de João do Rio e irmã de João do Rio 

Júnior e José Lopes Rios, de quem enviuvou, voltando a contrair matrimónio com D. Emília de 

Faria e Sousa, com quem era casado à data da sua morte. 

Em 24 de Julho de 1834, arrendou com Bonifácio José de Faria e Costa a fábrica de Vale de 

Piedade a D. Joana Rossi (ADP/NOT/CNPRT02/001/0449/26-27), que depois a vendeu, no ano 

seguinte, a Joaquim Augusto Kopke, continuando a vigorar aquele contrato de arrendamento 

                                                 
81 Em documento de 24 de Dezembro de 1840, aparece como residente no lugar de Cima de Villa, freguezia de Santo Estevão de Barrozas, 

concelho do mesmo nome, comarca de Amarante (ADP/NOT/CNPRT08/001/0468/21v). 
82 Filha de José Marcelino Pinto Rocha e sua mulher Maria José, em 1840 moradores no largo do Anjo, na cidade do Porto 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0467/65). 
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(ADP/NOT/CNPRT04/001/0512/39-42v). Ambos os sócios e respetivas mulheres residiam na 

fábrica
83

. 

Em Junho de 1837, é dado como alferes do Batalhão Nacional Móvel de Vila Nova de Gaia 

(VALENTE 1937: 71). 

Com a morte de Bonifácio, em 1840, Araújo Lima passou a administrar a fábrica sozinho, 

adquirindo-a ao Barão de Massarelos em Agosto de 1846 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0474/43v-

45). A sua gerência marcou um dos melhores períodos de Vale de Piedade, que adquiriu grande 

projeção nacional e internacional, sendo o responsável pela construção do primeiro edifício de 

raiz que este estabelecimento teve – um dos maiores e mais modernos do seu tempo, como 

veremos. 

Segundo as Notas de Francisco Gomes Pereira, Este activo industrial melhorou muito a 

fabrica, e introduziu lá o fabrico dos azulejos, que até então se faziam na fábrica do Carvalhinho 

[José Queirós disse ser antes a do Cavaquinho (QUEIRÓS 2002: 113)]. Edificou um grande forno, 

onde n’uma só fornada cosia produtos variados, e que exigiam diversos grãos de calor, regulados 

alli pelas alturas a que ficavam as peças, a coser. Introduziu o fabrico de telha vidrada e pintada 

e produtos de grés, incluindo tubos, tijolos e serviços de meza e de quartos. (VASCONCELLOS 

1882b: 561). 

O seu carácter empreendedor valeu-lhe ter sido membro da primeira direção eleita da 

Associação Industrial Portuense, oficialmente instituída em 1852 (SOUSA; ALVES 1996: 44). 

Concorreu à Exposição Universal de 1855, com vários produtos da sua fábrica 

(ADP/AC/GCPRT/M1242/2.19). Foi também procurador-geral da Ordem Terceira da Santíssima 

Trindade do Porto, para a qual Concorreu durante 10 annos consecutivos, com toda a louça 

precisa para uso do hospital e da egreja, segundo se lê no Relatório da Mesa Administrativa de 

1910 (VITORINO 1930: 25, nota 2). Pedro Vitorino explicou que A necessidade de pôr na louça 

destinada à Trindade a cruz da Ordem obrigou ao emprêgo do vermelhão, até aí não usado, e 

que esta fábrica obtinha admiràvelmente. (Ibidem). 

Em finais de 1860, enquanto incansável vice-presidente daquela Associação
84

, liderou a 

comissão encarregada de organizar o programa e desenvolver o projeto da Exposição Industrial do 

Porto a realizar no ano seguinte, por azar, faleceu antes (a 24 de Fevereiro) da abertura da 

Exposição (ALVES 1994: 172). 

 

 

 

                                                 
83 Araújo Lima nem sempre viveu na sua fábrica. Em 1853 comprou uma casa na Praia de Miragaia a João do Rio (LEÃO 1999: 302-nota 

242). 
84 À época era presidente da Direção António Bernardo Ferreira (entre 1859-1867), filho de Dona Antónia Ferreira, a “Ferreirinha” 

(ALVES 1994: 172; SOUSA; ALVES 1996: 67). 
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Joaquim Augusto Kopke, Barão de Massarelos (1835-1846) 

Joaquim Augusto Kopke Schewerin de Sousa (1806-1895), descendente dos fundadores da 

mais antiga marca de Vinho do Porto (C. N. Kopke)
85

, casou a 6 de Novembro de 1834 com 

Carolina Augusta da Fonseca Gouvêa, filha de D. Rosa Emília Rossi e José Vicente da Fonseca e 

Silva Gouvêa e neta de Jerónimo Rossi (VALENTE 1931: 50). 

Adquiriu a fábrica de Vale de Piedade em 1835, à tia de sua mulher – D. Joana Rossi 

(ADP/NOT/CNPRT04/001/0512/39-42v), sendo seu proprietário até 1846, altura em que a 

vendeu ao arrendatário João de Araújo Lima (ADP/NOT/CNPRT08/001/0474/43v-45). Em 1836 

participou na fundação da Primeira Associação de Indústria Fabril Portuense, sendo um dos seus 

diretores (QUEIROZ 2008: 133).  

Não sabemos que influência terá tido o Barão de Massarelos
86

 na fábrica, pois enquanto seu 

proprietário a mesma esteve sempre arrendada a outros que a geriam – Bonifácio José de Faria e 

Costa e João de Araújo Lima, como já referimos. 

Talvez a ele se associe uma produção de Vale de Piedade que apresenta na base das peças a 

legenda “QT.ª DE MAÇAR.
os

” (QUINTA DE MASSARELOS), da qual se conhecem dois 

exemplares: uma caneca
87

 e um fragmento de fundo de prato ou travessa
88

 (CORREIA 2008a: 

247). Quem sabe um serviço exclusivo realizado para o próprio barão? 

 

Francisco Gomes Pereira (1861) 

Sobrinho dos fundadores das fábricas de Miragaia e Massarelos e autor das Notas sobre as 

Fábricas de Ceramica no Porto, publicadas por Joaquim de Vasconcelos (VASCONCELLOS 

1882b: 559-563). 

Em Novembro de 1848, surge como administrador do armazém com louça na rua da 

Esperança (LEÃO 2007: 17). 

Encarregado pela viúva de Araújo Lima, D. Emília Faria Sousa Lima, da gerência da fábrica 

após a morte do marido, em finais de Fevereiro de 1861. Diz Pedro Vitorino que, por motivos de 

ordem financeira inerentes à fábrica, pouco tempo exerceu o lugar; foi então que [a viúva] 

resolveu passá-la a dois irmãos da primeira mulher de seu marido, José Lopes do Rio e João do 

Rio Júnior (VITORINO 1930: 26). 

 

 

 

                                                 
85 Conforme se publicita no site oficial da empresa: A C.N. Kopke é a mais antiga marca de vinho do Porto, tendo sido fundada em 1638, 

pela família alemã com o mesmo nome. (http://www.kopkeport.com/client/skins/portuguese/site.htm).  
86 Título criado por D. Maria II por decreto de 21 de Maio de 1847. Joaquim Augusto Kopke foi o único a usar este título. 

(http://www.geneall.net/P/tit_page.php?id=750, consultada em 21 de Novembro de 2010). 
87 Da coleção particular de Teresa Lencastre Veloso Ferreira. 
88 Da coleção do Museu Alberto Sampaio (Inv. C270). 
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José Lopes dos Rios (1861-1865) 

Filho de João do Rio e Maria Rita Joaquina Rios, irmão de João do Rio Júnior e cunhado de 

Araújo Lima, pelo primeiro matrimónio deste. Casado com Albina Maria de Moura Rios, eram 

moradores na Praia de Miragaia. 

Em 1858, terá entrado para guarda-livros da fábrica de seu cunhado, substituindo Joaquim 

Adão Soares (OLIVEIRA 1920: 133). Surge também num documento de contrato para 

fornecimento de barro, de 9 de Fevereiro de 1861, como conjerio [congénere?] e procurador de 

João de Araujo Lima, da praia de Mira Gaia, e com fabrica no sitio de Sancto Antonio de Valle 

de Piedade (ADP/NOT/CNPRT07/001/0566/19v). Estes factos indicam que, pouco antes da 

morte de Araújo Lima, José Lopes dos Rios já colaborava na fábrica de Vale de Piedade. 

Um recibo de Maio de 1861 mostra já constituída a firma José Lopes Rios & Irmão, 

provando que os irmãos administravam a fábrica antes de a adquirirem, à viúva e ao pai do 

falecido proprietário, em Outubro de 1861. 

 

João do Rio Júnior (1861-1883 / 1886-1888) 

Irmão do anterior. Nasceu em 1853. Casado com Leopoldina Maria da Conceição Rios, 

também moradores na Praia de Miragaia. Benfeitor da Confraria do Santíssimo Sacramento de 

Miragaia (VALENTE 1936: 72). 

Adquiriu a fábrica de louça de Vale de Piedade, juntamente com o seu irmão, à viúva e ao 

pai de Araújo Lima, em Outubro de 1861, já a gerindo, pelo menos, desde Maio do mesmo ano. 

Após a morte de José Lopes dos Rios, passou a administrar a fábrica sozinho, arrendando-a, 

entre 1876 e 1883, a Manuel Alves Ferreira Pinto, que faliu. Vendeu-a, depois, à sociedade 

comercial constituída por António Monteiro de Castro Portugal, Aloísio Augusto de Seabra e 

Augusto Leite da Silva Guimarães. Voltou a recuperar a propriedade em Março de 1886, mas na 

noite de 1 para 2 de Julho, estando já a ser novamente explorada pelo seu proprietário João do 

Rio Júnior, foi totalmente destruída por um incêndio. (VALENTE 1949: 139). Na altura, 

encontrava-se no Porto Feliciano Bordalo Pinheiro, administrador da fábrica de louça das Caldas, 

que assumiu então, com o mais nobre humanitarismo, o compromisso de contratar todos os 

operários da fábrica incendiada, pagando-lhes as viagens para as Caldas da Rainha. A partida 

deu-se a 11 do mesmo mês (VALENTE 1949: 139). É natural que este acontecimento, que poderá 

ter sido intencional, tenha ditado o encerramento temporário da fábrica, pelo menos até à sua 

venda a António José da Silva, em Julho de 1888. 
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A ele se deve o melhoramento e modernização da fábrica, a partir de 1882, e a introdução de 

uma máquina a vapor (vertical), feita na Fábrica de Fundição de Massarelos
89

 

(VASCONCELLOS 1882b: 561). 

Na documentação aparece como proprietário e industrial. Em Janeiro de 1884, possuía, 

com a esposa, seis prédios na freguesia de Miragaia, situados na rua de Miragaia (n.
os

 11-12, 58-

59 e 106) e na rua Arménia (n.
os

 30-32, 34-36 e 38-40). Num destes, n.º 58-60 da rua de Miragaia, 

esteve o depósito de louça da Fábrica de Vale de Piedade, pelo menos, entre 1869 e 1874. 

Foi vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, durante dois mandatos, em 1872-

1873 e 1874-1875 (GUIMARÃES 1987b: 61). 

Faleceu a 10 de Novembro de 1900 (VALENTE 1936: 72). 

 

Manuel Alves Ferreira Pinto (1876-1883) 

Arrendatário e gestor da fábrica entre 1876 e 1883. Coube-lhe assinar a Pauta Geral dos 

Preços Fixos das Louças de Todas as Fábricas do Porto Alliadas em 2 de Abril de 1877 e 

participar na importante Exposição de Cerâmica Nacional, realizada em Novembro de 1882, no 

Palácio de Cristal (Porto), à qual já aludimos. Surgiu, por isso, em várias notícias de jornais da 

época. Não sabemos o que terá corrido mal, mas pouco depois abandonava a gerência da fábrica, 

dizendo-se em documento de 8 de Fevereiro de 1883 que fora ultimamente declarado fallido, não 

só pela apresentação que fez, mas a requerimento d’alguns de seus credores 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/40). 

 

António Monteiro de Castro Portugal (1883) 

Descendente de uma ilustre família de Vila Nova de Gaia. Negociante ligado ao mercado 

dos vinhos, onde chegou a ter polémicas graves com Adriano Ramos Pinto devido à imitação do 

vinho do Porto Adriano, e até dos rótulos de garrafas, vendendo-o muito mais barato. Sobre ele 

escreveu Ramos Pinto: esse homem, posto fora de casa do irmão, anda hoje errante, a viver pelos 

hotéis, não tendo sequer armazém e fazendo carregar de armazéns estranhos os vinhos que 

apresenta com marcas tão descaradamente roubadas. (FERREIRA 2000: 158-159). 

Constituiu sociedade com Aloísio Augusto de Seabra e Augusto Leite da Silva Guimarães 

para adquirir e gerir a fábrica de Vale de Piedade, em Março de 1883, entrando com o maior 

quinhão (ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/00631). Abandonou a sociedade em Outubro do mesmo 

ano (ADP/NOT/CNPRT07/001/0647/00639). Surge na respetiva documentação como solteiro, de 

maior idade, proprietario, morador na freguezia de Valladares, concelho de Gaia.   

                                                 
89 Pinho Leal afirmou que a máquina era da Fundição do Ouro (LEAL 1882: X, 78). 
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Em 1908 foi vereador da 42.ª Comissão Administrativa Municipal de Vila Nova de Gaia 

(FERREIRA 2000: 158-159).  

 

Aloísio Augusto de Seabra (1883-1886) 

Negociante, integrou a sociedade tripartida que geriu a fábrica de Vale Piedade entre Março 

e Outubro de 1883. Com a saída de Castro Portugal, continuou a sociedade com Augusto Leite da 

Silva Guimarães até 1886, denominando-se a firma Augusto Leite & Seabra. 

Faleceu a 25 de Dezembro de 1911 (AHMP/A-PUB/5384/9). 

 

Augusto Leite da Silva Guimarães (1883-1886)  

Proprietário e administrador da fábrica de Santo António, entre 1883 e 1886, enquanto 

membro da sociedade atrás referida. 

Natural de Guimarães, onde nasceu a 1 de Janeiro de 1845, filho do respeitado comerciante 

Manuel Leite da Silva Guimarães. Órfão desde tenra idade, partiu para o Porto com apenas doze 

anos de idade, aí se estabelecendo, mais tarde, como negociante (FREITAS 1906: 89-92). 

Foi representante da Companhia União Fabril (CUF) no Porto. Financiou a reconstrução do 

Albergue de Nossa Senhora do Serviço, na sua terra natal, pedindo segredo sobre a sua ação e 

contemplando a mesma instituição no seu testamento (FREITAS 1906: 91-92). 

No Almanak do Porto e seu districto para 1900, encontramo-lo como agente de commercio 

e casas estrangeiras, sediado na rua de Sá da Bandeira n.º 62 (ALMANAK 1900: 316). 

Num trabalho recentemente publicado sobre Palacetes de Brasileiros no Porto 1850-1930, 

encontramos uma referência à sua casa, no gaveto das ruas Latino Coelho e Gil Vicente, datada de 

1899 (PEIXOTO 2013: 60-61, 210-Fig. 8). Conhecido como “Casa Augusto Leite da Silva 

Guimarães”, projeto do arquiteto Marques da Silva (MOTA 2010: 120), o edifício vem 

mencionado no Mapa de Arquitectura José Marques da Silva, editado pela Câmara Municipal do 

Porto e Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte (MAPA s/d: n.º 3), e em vários sites 

sobre arquitetura da cidade do Porto. 

Sócio da Sociedade Martins Sarmento, em cuja revista se fez o seu elogio fúnebre, deixou 

em testamento uma inscripção d’ um conto de reis para aumento da sua biblioteca (FREITAS 

1906: 93). 

Faleceu a 6 de Maio de 1906 (AHMP/A-PUB/5147/113/1). 
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António José da Silva (1888-1930) 

Quanto mais nos aproximamos no tempo, mais escassas são as referências aos últimos 

proprietários e exploradores da fábrica de louça de Vale de Piedade, tornando difícil a tarefa de 

sobre eles escrever. 

António José da Silva e esposa, D. Angélica Alzira da Conceição Macedo e Silva, 

proprietarios moradores ao Carvalhinho, compraram a manufatura a João do Rio Júnior, em 

Julho de 1888, completamente destruída por um incêndio: uma casa em ruinas onde esteve a 

fabrica de louça denominada de Santo Antonio de Valle de Piedade 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0675/72-74). 

A documentação permite-nos conhecer melhor este casal, que adquiriu a fábrica de Vale de 

Piedade em ruínas. Num documento de prorrogação de contrato para fornecimento de barro, 

assinado em 21 de Fevereiro de 1883, encontrámos António José da Silva, casado, negociante, 

morador no lugar do Carvalhinho, freguesia de Sam Nicolau desta cidade, comparecendo como 

socio e representante da firma commercial que gira nesta praça de Thomas Nunes da Cunha & 

Silva (ADP/NOT/CNPRT08/001/0597/55v-56). Portanto, em 1883, António José da Silva tinha 

sociedade com Tomás Nunes da Cunha e geria a fábrica do Carvalhinho. A primeira referência 

que encontrámos a esta sociedade é, porém, anterior, pois em Abril de 1877 esta firma participou 

num outro contrato coletivo que reunia os proprietários de várias fábricas de faiança (LEÃO 1999: 

Ap. 19, 357-359). Isto indica-nos que, cerca de uma década antes de tomar a propriedade e 

gerência da FSAVP, António José da Silva liderara, pelo menos, uma outra unidade industrial de 

louça. Um documento mais recente revela-nos mais pormenores importantes sobre este gerente de 

Vale de Piedade. Numa partilha amigável realizada entre os filhos e herdeiros dos finados Ângelo 

da Silva Macedo e esposa Guilhermina Henriqueta Nunes Macedo, assinada a 11 de Julho de 

1907, identificamos Angélica Alzira da Conceição Macedo e Silva e marido António José da 

Silva (ADP/NOT/CNVNG01/001/0240/14v-16). Ora, D. Angélica não só era filha dos 

proprietários da fábrica do Monte Cavaco como também era neta (pela parte materna) de Tomás 

Nunes da Cunha, fundador e proprietário da fábrica do Carvalhinho, pois é sabido que Ângelo da 

Silva Macedo era seu genro (SOEIRO; LACERDA; OLIVEIRA 2001: 101). Estas relações 

familiares mostram-nos que António José da Silva estava bem integrado no ramo da indústria 

cerâmica, pertencendo, pelo matrimónio, a uma das mais prestigiadas dinastias de ceramistas da 

região – os Nunes da Cunha, a que já fizemos menção. 

Em Março de 1897, constituiu a firma comercial Antonio José da Silva & Silva, com o sócio 

Remígio José Ribeiro da Silva, para administração da fábrica de Santo António de Vale de 

Piedade. Foi dissolvida em Agosto de 1902, por ter expirado o praso da sua duração, formando-

se nova sociedade nos mesmos moldes (ADP/NOT/CNPRT07/001/0776/00923). 
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A 7 de Dezembro de 1915, ainda sob o nome comercial Antonio José da Silva & Silva, 

apresentou o pedido de licença para cosedura de louça, concedida 24 de Novembro de 1917 

(ADP/AC/GCPRT/M1448/2354). 

Terá sido este o último proprietário e administrador da fábrica de Vale de Piedade. 

 

Remígio José Ribeiro da Silva (1897-1910) 

Sócio de António José da Silva, com o qual constituiu a firma António José da Silva & 

Silva. 

Em 1900, tinha um depósito de louça na rua da Restauração n.º 88, na cidade do Porto 

(ALMANAK 1900: 353). 

Faleceu a 29 de Janeiro de 1910 (AHMP/A-PUB/5375/17). 

 

Trabalhadores: 

São já conhecidos os nomes de alguns trabalhadores da fábrica de louça de Santo António 

de Vale de Piedade. Os primeiros que nos surgem na documentação são Manuel José de Castro, 

mestre da roda, Amaro dos Reis e Matos, mestre de vidrado e pintura, e José Joaquim Barbosa, 

oficial de pintor, contratados em Dezembro de 1784 para o arranque da manufatura. Todos os 

contratos principiavam no primeiro dia do ano de 1785. Pelas moradas que indicam, é altamente 

provável que os dois primeiros sejam oriundos da fábrica de Massarelos
90

 e o terceiro da fábrica 

de Miragaia. 

Manuel José de Castro, morador na rua do Outeiro do lugar de Massarelos (Porto), 

mestre que hé da caza das rodas, obrigava-se a trabalhar pessoalmente na fabrica, como mestre 

da roda, governando a gente no seo ministerio, e labrando toda a qualidade de pessa como se 

costuma lavrar na roda e ensinando aos oficiais e aprendizes em todos os feitios das ditas louças, 

e tratamento della até se aprontarem para os fornos, e tambem o tirar das formas, e não só ficará 

sendo mestre das rodas, mas tambem contramestre de toda a fabrica, com o ordenado de 

seiscentos reis por cada dia do seo seo [sic] trabalho (ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/20v-21). 

Este contrato foi distratado pouco depois, em Outubro de 1787 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0330/70). 

Amaro dos Reis e Matos, também morador no lugar de Massarelos (Porto), como mestre 

que hé de vidrado e pintura, ficava com a ocupação dos fornos, vidrado e pintura, e em tudo o 

mais conrespondente [sic], concurrendo elle Jeronimo Rossi com todos os materiaes percizos, 

sem que o dito mestre fassa mais do que trabalhar pessoalmente na sobredita fabrica como 

mestre dela governando a gente que for perciza na sua repartição, tendo a posivel vigilancia e 

                                                 
90 Suspeita que apenas confirmamos para Manuel José de Castro, identificado como fabricante da fabrica de loussa de Massarellos num 

documento de 30 de Outubro de 1780 (ADP/NOT/CNPRT04/001/4375/36v). 
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zelo para o augmento do interesse do di-[to] Jeronimo Rossi, e isto tudo pelo ordenado de 

seiscentos reis em cada dia de trabalho: e se obriga o dito mestre a revelar, e ensinar ao dito 

Jeronimo Rossi todas as receitas e segredos que prezentemente sabe, e for descobrindo ao diante, 

assim do vidrado, pintura, cores, como tudo o mais que respeita á dita manufactura 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/21-22). 

José Joaquim Barbosa, morador na rua da Praya de Miragaia, foi contratado como oficial 

de pintura, ficando sob alçada do mestre Amaro dos Reis e Matos. O contrato era válido pelo 

tempo de dois anos e pelo seu trabalho recebia duzentos e oitenta reis em cada dia de trabalho, 

pago no fim de cada semana, sem que elle outorgante no dito tempo dos dous annos possa 

trabalhar em outra parte, e só sim na sobredita fabrica, pintando as louças que nella se 

laborarem, como lhe determinar o mestre respectivo da mesma fabrica, a que se sugeita durante 

o dito tempo (ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/33v-34). 

Pela licença concedida para abertura da fábrica (25 de Junho de 1784), Jerónimo Rossi 

ficava obrigado a ensinar seis aprendizes nascio[n]aes instruindo-os sem rezerva alguma no 

tempo de cin[co] annos, em que os dará habeis em saberem fabricar a di[ta] louça, sem que por 

este respeito lhe possa pedir ou acei[ta]r premio algum, nem ainda pecuniario, durante o tem[po] 

da sua obrigação que não excederá dos ditos cinco [a]nnos; fazendo-os igualmente matricular na 

secretaria [d]a mesma Junta, e observando o capitulo decimo segun[d]o dos Estatutos da Real 

Fabrica das Sedas (AHMOP/JC8/Louça/289-290). 

Um trabalhador tornou-se famoso por ter deixado o seu nome pintado na primeira peça que 

executou na fábrica: Esta caneca foy a primeira que fez n’esta Fabrica de Gaya, Domingos da 

Silva
91

. 

José António Correia de Sá, natural da paróquia de São Pedro Fins (ou Sanfins), concelho 

de Vila da Feira (LOPES 2004: 75), também ganhou notoriedade, pois da manufatura de Santo 

António de Vale de Piedade passou a fronteira da Galiza para ser o primeiro director técnico da 

fábrica de Sargadelos, fundada em 1806 pelo arrojado e opulento fidalgo D. António Raimundo 

Ibañez (LOPES 1968), função que desempenhou entre 1804 e 1829, saindo com o propósito de 

estabelecer fábrica própria (LOPES 2004: 12). Segundo Carlos da Silva Lopes, poderá ter sido 

ele o introdutor das canecas denominadas toby jug na Galiza, aí batizadas de Mambrú
92

 (LOPES 

2004: 11-12, 75). 

Manuel Leão publicou o rol de trabalhadores para o ano de 1814, onde se contam 25 

trabalhadores. Lista encabeçada pelo caixeiro da fábrica – Francisco José Ferreira, que nela 

                                                 
91 Guardada no Museu Nacional de Soares dos Reis. N.º de inventário: 386 Cer MNSR. 
92 Nome alusivo ao duque de Marlborough, general inglês contemporâneo da Guerra da Sucessão de Espanha (LOPES 2004: 11). O mesmo 

autor apontou um pormenor que distingue a Toby Jug da Mambrú: a Toby Jug representa um consumidor de cerveja que segura, numa das 

mãos, a caneca da bebida tão apreciada pelos Ingleses. Naturalizado galego o sujeito, por obra do nosso Correia de Sá, e mudando o 

nome para o de Mambrú, passou a ser representado de mãos vazias. (LOPES 2004: 12). 
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servia há 30 anos, isto é, desde o início da laboração (LEÃO 2007: 42-43). Aliás, a figura de 

caixeiro deverá ser uma das mais importantes na organização hierárquica destes estabelecimentos, 

tendo em conta que quer João de Araújo Lima quer Francisco de Sousa Galvão administraram 

Vale de Piedade depois de terem sido caixeiros de duas importantes fábricas – Massarelos e 

Miragaia. 

Estes trabalhadores eram recrutados nas localidades próximas, oriundos de outras fábricas 

ou oficinas, como vimos em capítulo anterior. O rol de 1814 dá-nos a conhecer a naturalidade dos 

funcionários de Vale de Piedade: nove da comarca de Vila da Feira; seis da freguesia de 

Mafamude (Vila Nova de Gaia); quatro da freguesia de Santa Marinha (Vila Nova de Gaia); dois 

da freguesia de Rio Tinto; dois da comarca de Penafiel; um da freguesia de Miragaia (Porto); e 

um da freguesia de Jovim (LEÃO 2007: 42-43). 

Aquando do incêndio de Julho de 1886, atrás referido, todos os operários foram contratados 

por Feliciano Bordalo Pinheiro para a fábrica das Caldas da Rainha – quinze no total: cinco 

pintores; quatro rodistas; dois formistas; três empregados dos fornos; e um maquinista 

(VALENTE 1949: 139-140). 

No início da década de 1950, quando ainda laboravam no concelho gaiense algumas 

fábricas de cerâmica, Emílio Castelo Branco deixou na revista O Tripeiro um testemunho curioso 

sobre o aspeto da mão-de-obra desta indústria, reportando-se às memórias de infância. Segundo 

ele, eram os denominados cacaréus, que se distinguiam dos de outros misteres pela brancura dos 

seus rostos e mãos (CASTELO BRANCO 1952: 216). 

 

Outros colaboradores: 

Veríssimo Alves Pereira (1855-1856)  

Membro da primeira direção da Associação Industrial Portuense (SOUSA; ALVES 1996: 

39). 

Sócio de João de Araújo Lima na fabricação de grés, cuja patente detinha. Esta sociedade 

vigorava, pelo menos, desde 19 de Março de 1855 e encontrava-se ativa no ano seguinte 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0494/4v-5v). 

Curiosamente, encontrámos Veríssimo Alves Pereira a apresentar ao município portuense 

Um dos primeiros pedidos de concessão para o abastecimento de água à cidade do Porto, se não 

o primeiro, em 15 de maio de 1856. O pedido não foi aprovado, fazendo Alves Pereira nova 

proposta em 11 de Julho de 1863, igualmente indeferida (CORDEIRO 1993: 13). 
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José Joaquim Teixeira Lopes (1865-1867) 

Com João do Rio Júnior a fábrica de Vale de Piedade recorreu a artistas para integrar novos 

modelos na produção de ornamentação cerâmica para exteriores, sobretudo estátuas de figuras 

alegóricas. Foi o caso do convite a Teixeira Lopes (Pai, 1837-1918), reconhecido escultor, e 

Soares dos Reis (1847-1889), um jovem criador gaiense. 

Ana Margarida Portela considera que a colaboração de Teixeira Lopes terá ocorrido entre 

1865, aquando do seu regresso de Paris, e finais de 1867, momento em que integrou a sociedade 

Costa, Breda & Teixeira Lopes, associada à Fábrica de Cerâmica das Devesas (DOMINGUES 

2009: I, 448). 

 

António Manuel Soares dos Reis (1873) 

Segundo a mesma autora, a encomenda de João do Rio Júnior a Soares dos Reis explica-se 

pelo seguinte contexto: A forte preponderância da Fábrica de Santo António do Vale da Piedade 

ao nível da produção de artefactos para exteriores durou até ao estabelecimento da Fábrica de 

Cerâmica das Devesas que, em poucos anos se tornou a maior do Porto/ Vila Nova de Gaia e, 

depois, a maior do país. Em 1881, já os indicadores apresentados no Inquérito Industrial 

colocam as duas fábricas quase em pé de igualdade […]. […] com a Fábrica de Cerâmica das 

Devesas a crescer a olhos vistos e a produzir estátuas modeladas por José Joaquim Teixeira 

Lopes – o mesmo artista que também modelara para Santo António do Vale da Piedade, mas que 

terá tomado as formas para as disponibilizar à concorrente Fábrica de Cerâmica das Devesas. 

Estávamos em 1873 e António Soares dos Reis era ainda um jovem, talentoso mas vivendo com 

dificuldades. (DOMINGUES 2009: 456).  

Foram quatro as peças pedidas por João do Rio Júnior a Soares dos Reis: Neptuno, Júpiter, 

Juno e uma Bailarina, pelas quais disse mais tarde ter recebido a quantia de 135$000 

(DOMINGUES 2009: 457, 461). Em carta dirigida a Joaquim de Vasconcelos, de Novembro de 

1879, acrescentou ainda que algumas (salvo erro) foram expostas na Exposição de Viena 

(VALENTE 1949: 135). 

José-Augusto França considera-o o melhor escultor português de meados do século, autor 

da escultura mais célebre da arte portuguesa do século XIX – O Desterrado, apresentada ao 

público em 1874, no Porto, e enviada à Exposição Internacional de Madrid em 1881, onde 

recebeu uma primeira medalha de ouro (FRANÇA 2004: 128). Para este historiador de arte, o 

Desterrado de Soares dos Reis assume o próprio fulcro do romantismo de Herculano (e de 

Garrett) e em certa medida o conclui, trinta anos mais tarde, último ponto de referência de um 

período da arte portuguesa, e do seu pensamento estético que então, na literatura, pelo menos, 

estava a sofrer uma revolução, como Ramalho pretendia. (FRANÇA 2004: 129). Embora lhe 
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reconheça uma qualidade plástica que não tinha paralelo entre os artistas da sua geração, 

aponta-lhe como obras de inferior qualidade – as piores – as estatuetas de encomenda que, por 

pobreza, ia fazendo para jardins ou cimalhas de casas «brasileiras» […]. Ou modelos para 

estuques e imagens de santos para confrarias do Norte, e também gravuras que O Ocidente lhe 

pagava, para reportagens artísticas. (FRANÇA 2004: 130, 132). 

 

3.4. A produção 

Vasco Valente dividiu a vida da fábrica de Santo António de Vale de Piedade em três 

períodos (VALENTE 1949: 143), correspondendo a cada um deles diferentes tipos de produção. 

O 1.º período, de 1790 a 1842, abarcava desde o fundador Rossi até à transição de 

propriedade para Araújo Lima (Ibidem: 146). Desde logo, notam-se hoje aqui dois erros 

cronológicos, pois a fábrica começou a laborar em 1785, como provou Magalhães Basto (BASTO 

1959c), e apenas em 1846 comprou-a Araújo Lima. Por outro lado, como podemos confirmar na 

documentação que estudamos, não nos parece que Francisco da Rocha Soares (Pai) tenha estado 

ligado a Vale de Piedade, pois as únicas referências que encontramos são a Francisco da Rocha 

Soares (Filho), entre 1830-1835. Em nenhum momento se menciona a fábrica como fechada, 

como Valente interroga para os anos de 1833-1835 (Ibidem: 146), tanto mais que Francisco da 

Rocha Soares e João da Rocha e Sousa tinham um contrato de arrendamento para cinco anos 

(1830-1835), D. Joana Rossi, antecedendo o fim do contrato, publicou um anúncio de 

arrendamento da fábrica em Fevereiro de 1834, sendo logo depois, em Julho, arrendada a 

Bonifácio Costa e Araújo Lima, com efeito a partir de Fevereiro do ano seguinte. A produção 

deste período é assim descrita: Faiança bem moldada e leve, esmalte estanífero opaco, muito 

característico pela sua homogeneidade, ligeiramente esverdeado, decorações monocromas a azul 

e outras policromas, cores vivas e brilhantes, desenho correcto e pintura muito cuidada, algumas 

peças banhadas em vidro azul, bastante claro. (Ibidem: 143). 

O 2.º período fixou entre 1842 e 1886, portanto, desde o proprietário Araújo Lima até ao 

Incêndio total da fábrica, em Julho de 1886 (Ibidem: 144, 146). Na lista de proprietários e 

industriais verificam-se algumas incongruências que conseguimos retificar graças à documentação 

consultada. A fábrica produziria, então, Faiança tipo inglês, esmaltes estanífero e plumbífero, 

loiça doméstica com aplicação de decalques, azulejos e peças relevadas, jarrões, figuras, bancos 

e vasos para jardim, repuxos, etc. Marca o início deste período a transformação dos processos 

fabris, com uma diferente composição da pasta e emprego de maquinismos apropriados. (Ibidem: 

144). Embora Valente destaque a figura de João do Rio Júnior na transformação e modernização 

do fabrico (Ibidem: 135), é hoje sabido que, já anteriormente, Araújo Lima tinha sido o promotor 

de grandes inovações e melhoramentos, sendo, por exemplo, o introdutor da produção de grés 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
64 

(CORREIA 2008b: 105) e, também, Manuel Alves Ferreira Pinto (arrendatário entre 1876 e 1883) 

lhe deu grande impulso, conforme podemos ler num anúncio de O Primeiro de Janeiro de 20 de 

Agosto de 1882, publicitando os artigos da fábrica e classificando-a primeira de entre as fábricas 

de cerâmica (VALENTE 1949: 136-139). 

No 3.º e último período, entre 1887 e 193-, desde o incêndio ao encerramento definitivo, a 

fábrica produziu loiça de uso doméstico, estatuetas, vasos para jardins e azulejos de faiança, 

tubos de grés, etc., empregando argilas de Lisboa e Avintes, e as duas qualidades de vidrado: 

estanífero e plumbífero. (VALENTE 1949: 144-145). Acreditamos que aquele incêndio de Julho 

de 1886 deverá ter ditado o único encerramento temporário da fábrica, pois, como já referimos, 

determinou a saída dos funcionários para as Caldas da Rainha e apenas em 1888 encontramos um 

documento com a venda da fábrica em ruinas (ADP/NOT/CNPRT07/001/0675/72v) a António 

José da Silva, que a reedificou (LEPIERRE 1899: 105). 

Sobre a produção de Vale de Piedade (do período de Jerónimo Rossi), disse José Queirós: 

São leves de pasta, bem decoradas e de primoroso esmalte, imperceptivelmente anilado. 

Acrescentou ainda que a carranca pintada no bico (de caneca) identifica um tipo de louça que 

mais tarde foi muito explorado nesta fábrica (QUEIRÓS 2002: 114). Segundo ele, Foi das 

fabricas de Gaya a que produziu melhores faianças. (QUEIRÓS 1909: 43). Esta qualidade de 

fabrico é-lhe ainda reconhecida em obras sobre a História da Arte Portuguesa, nos capítulos 

dedicados às Artes Decorativas e Cerâmica Portuguesa: «Fábrica de Santo António do Vale de 

Piedade, ou de Santo António de Vila Nova de Gaia» […]. Produziu faianças de excelente 

qualidade e apurado acabamento artístico. (SANTOS, A. 1946/1951: 219). 

Todavia, para conhecermos a produção da fábrica de Santo António de Vale de Piedade, e 

como afirmou Pedro Vitorino, Depois dos dados históricos, a melhor fonte de estudo é ainda o 

exame dos produtos. (VITORINO 1930: IX). 

São vários os objetos de sua autoria guardados em coleções públicas e privadas: uns 

reconhecidos indubitavelmente pela marca de fabrico; outros atribuídos por comparação e 

aproximação estilística com os exemplares marcados. Espalhadas de Norte a Sul do país, 

identificamos cerca de uma centena de peças (98) que serão de Santo António de Vale de Piedade, 

integradas em diversos tipos de coleções. Sabemos que este número fica aquém do que de facto 

existirá, mas serviu-nos para fazermos uma primeira abordagem à produção da fábrica, perceber a 

sua evolução cronológica e comparar os objetos inteiros com os fragmentos do depósito 

arqueológico que tínhamos em mãos.  

O maior conjunto encontra-se no Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto), detentor de 

uma das mais importantes coleções de faiança portuguesa. Tivemos oportunidade de observar e 

fotografar todas as peças marcadas de Vale de Piedade pertencentes a esta instituição, num total 
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de 34 objetos
93

: 14 jarras (3 pares)
94

; 7 pratos
95

; 3 talhas
96

; 2 garrafas antropomórficas (com forma 

de mulher)
97

; 2 canecas com tampa; 1 caneca
98

; 1 bacia
99

; 1 terrina com tampa
100

; 1 taça
101

; 1 

tinteiro
102

; 1 areeiro
103

; 1 vaso para jardim. 

Outro importante grupo encontra-se no Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa). Na 

exposição permanente indicam-se 11 peças como provenientes de Vale de Piedade: 4 jarras
104

; 2 

gomis
105

; 2 canudos
106

; 1 cafeteira
107

; 1 caixa
108

 (que nos parece ser antes uma terrina pequena 

com tampa); 1 prato
109

. 

Além destes dois grandes conjuntos, encontram-se muitas outras peças produzidas na 

fábrica de Santo António de Vale de Piedade espalhadas em várias coleções nacionais 

(particulares e públicas), as quais passamos a expor por ordem alfabética da instituição que as 

incorpora. 

Ateneu Comercial do Porto: seis objetos, dois marcados e quatro atribuídos ao período de 

gerência de Jerónimo Rossi (FERNANDES et al. 1997: 114), a saber: uma lavanda com gomil
110

 

(marcados); um prato
111

, com uma figura central de fidalgo, que alguns consideram ser o próprio 

Rossi (SANDÃO 1999: 2, 41); dois imponentes potes
112

 e uma caneca antropomórfica
113

, 

distinguindo-se as produções de Vale de Piedade pela sua elevada qualidade (REIMÃO; 

FERNANDES 2001: 232). 

Casa-Museu Fernando de Castro (Porto)
114

: atribui-se o provável fabrico de uma 

pequena caneca […], bem como uma bilha com a marca B, que está exposta permanentemente no 

Museu Nacional de Soares dos Reis (CORREIA 2001: 201). 

Casa-Museu Guerra Junqueiro (Porto)
115

: duas peças, ambas com a marca de Jerónimo 

Rossi: uma bela terrina
116

 com decoração floral e uma jarra decorada com uma paisagem com 

                                                 
93 Agradecemos o apoio da Dra. Margarida Rebelo Correia, conservadora da coleção de cerâmica.  
94 Números de inventário: 45 Cer CMP/ MNSR; 74 Cer CMP/ MNSR; 110 Cer CMP/ MNSR; 111 Cer CMP/ MNSR; 112 Cer CMP/ 

MNSR; 115 Cer CMP/ MNSR; 116 Cer CMP/ MNSR; 334 Cer CMP/ MNSR; 408 Cer CMP/ MNSR; 749 Cer CMP/ MNSR, 751 Cer 

CMP/ MNSR; 889 Cer CMP/ MNSR. 
95 Números de inventário: 210 Cer MNSR; 229 Cer CMP/ MNSR; 300 Cer MNSR; 1638 Cer CMP/ MNSR; 1753 Cer CMP/ MNSR; 229 

Cer CMP/ MNSR; 300 Cer MNSR. 
96 Número de inventário: 367 Cer MNSR. 
97 Números de inventário: 22 Cer MNSR; 23 Cer MNSR. 
98 Número de inventário: 386 Cer MNSR. 
99 Número de inventário: 285 Cer CMP/ MNSR. 
100 Número de inventário: 1893 Cer CMP/ MNSR. 
101 Número de inventário: 209 Cer MNSR. 
102 Número de inventário: 67 Cer CMP/ MNSR. 
103 Número de inventário: 66 Cer CMP/ MNSR. 
104 Números de inventário: 11 Cer; 33 Cer; 5831 Cer; 6293 Cer. 
105 Números de inventário: 772 Cer; 6640 Cer. 
106 Números de inventário: 1113 Cer; 1114 Cer. 
107 Número de inventário: 6296 Cer. 
108 Número de inventário: 5851 Cer. 
109 Número de inventário: 6788 Cer. 
110 Números de inventário: ACP – C146 e C147. 
111 Número de Inventário: ACP – C15. 
112 Números de inventário: ACP – C161 e C162. 
113 Número de inventário: ACP – C132. 
114 Coleção dependente administrativamente do Museu Nacional de Soares dos Reis. 
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pagode chinês, interessante por ser um tema que se repete nas peças de várias fábricas, com 

algumas cambiantes, que só o aparecimento de peças marcadas como esta permitem distinguir 

(VASCONCELOS; CORREIA 2001: 207). 

Casa-Museu Teixeira Lopes (Vila Nova de Gaia)
117

: integra cinco peças – um tinteiro 

hexagonal policromado, com marca de Jerónimo Rossi; uma jarra monocromática (azul e branco) 

com decoração vegetalista, esponjado e duas asas em forma de sereia; um jarro com tampa e 

decoração floral relevada a branco sobre fundo azul esponjado
118

; um prato coberto 

monocromático (azul e branco), com decoração de paisagem tipo “País”; e um bebedouro para 

pássaros, composto por duas peças, policromático
119

 (LAPA 1990: 20). Esta última peça, com 

uma decoração alusiva e muito delicada, destaca-se na coleção pela sua originalidade (LAPA 

2001: 221). 

Coleção António Capucho (Estoril): nesta coleção particular atribui-se à fábrica de Santo 

António duas jarras em forma de urna. Uma, azul e branca, com cabeças femininas nas asas, peça 

que procura imitar em faiança o trabalho em porcelana de centros produtores europeus coevos, 

muito semelhante às aqui referidas. E outra policroma, ostentando no bojo uma reserva coroada 

onde se inscrevem as “armas” dos franciscanos, e com anjinhos simulando as asas da peça, 

julgada do período de João do Rio Júnior (ARRUDA et al. 2004: 137, 149-150). 

Coleção Pereira de Sampaio (Alcobaça): apenas contamos um exemplar – um prato 

coberto, peça moldada em louça de pó-de-pedra decorada a vinoso, com marca no tardoz “Fábrica 

de Santo António do Valle da Piedade” (SAMPAIO 2013: 152). 

Coleção Teresa Lencastre Veloso Ferreira (?): uma caneca com decoração pintada e 

estampilhada a azul, tendo como tema central uma paisagem com um edifício grande rematado 

em cúpula e com arcos na parte inferior, com duas construções triangulares à esquerda e 

edifícios mais pequenos em primeiro plano, rodeados de vegetação (CORREIA 2008a: 247). Na 

base da peça tem a legenda “QT.ª DE MAÇARE.
os

”. 

Coleção Vitorino Ribeiro (Porto)
120

: entre outras peças comuns, salienta-se uma toby jug – 

uma caneca antropomórfica em forma de homem sentado, trajando à moda do final do século 

XVIII, e que tem a marca de Jerónimo Rossi
121

. Várias fábricas, do Norte do país sobretudo, 

fizeram este tipo de canecas, com figuras masculinas e femininas variadas, sentadas ou de pé, 

quase sempre com atributos relacionados com a bebida, mas raros são os exemplares marcados, 

                                                                                                                                                                          
115 Pertencente à Câmara Municipal do Porto. 
116 Número de inventário: CMGJ 50.  
117 Pertencente à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. O Núcleo de Cerâmica é constituído pelas coleções de António Teixeira Lopes, 

Marciano Azuága, Misericórdia de Gaia, Casa Municipal de Cultura/ Solar Condes de Resende e algumas peças doadas por particulares 

(LAPA 2001: 219).  
118 Número de inventário: CMTL 60. 
119 Número de inventário: CMTL/ CMA 363. 
120 Nas Reservas dos Museus Municipais do Porto. 
121 Número de inventário: CVR 951.48.283. 
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o que torna difícil a sua atribuição. Daí o interesse redobrado desta peça, para além da sua 

qualidade intrínseca, que é notável. (DIAS; CORREIA 2001: 210). 

Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto de Mesquita Carvalho (Porto): 

identificamos quatro peças atribuídas – dois grandes pratos de aparato
122

, talvez de Rossi, uma 

caneca antropomórfica (toby jug)
123

 (PERES 2001: 238, 240) e uma bacia com uma figura 

feminina e inscrição, com decoração policromática
124

 (FERNANDES 2001: 39). 

Museu Abade de Baçal (Bragança): três pratos atribuídos a Vale de Piedade ou Miragaia, 

um polícromo e dois em vinoso
125

. 

Museu da Cerâmica (Caldas da Rainha): uma jarra com decoração floral a vinoso, 

atribuída
126

. 

Museu de Alberto Sampaio (Guimarães): registam-se duas pias de água benta, duas 

travessas, um prato e um fragmento de prato (?). Rafael Salinas Calado descreveu desta forma as 

peças: uma travessa policroma, sem marca, decorada com elementos florais na aba, e no 

fundo
127

; uma travessa marcada “R^”, com frisos a vinoso na aba e na moldura do medalhão 

central, este em tons de azul, preenchido por uma paisagem exótica com palmeiras e um pagode, 

tendo em primeiro plano uma figura oriental montando um elefante
128

; um prato recortado, sem 

marca, decorado com um friso do tipo utilizado no século XVIII em Clermont-Ferrand, e tendo ao 

centro um escudo de armas
129

; uma pia de água benta policroma, sem marca, com o alçado 

vazado e o depósito em gomos
130

; e outra pia de água benta, partida, sem marca, tendo pintada 

uma custódia no alçado recortado e decoração de flores no depósito
131

 (CALADO 2005: 144). 

Quanto ao fragmento, que não é referido por Calado, parece pertencer a um fundo de prato grande 

ou travessa e representa uma decoração a que já aqui fizemos referência com a legenda “QT.ª DE 

MAÇARE.
os

”
132

. O facto de este fragmento ostentar a marca “Fabrica de S.
to

 Ant.º de Gaya”, 

associado àquela legenda, permitiu a identificação do fabrico de outra peça da Coleção Teresa 

Lencastre Veloso Ferreira (CORREIA 2088a: 247).  

Museu Grão Vasco (Viseu): duas jarras com a legenda no bojo “S.
to

 ANT.º DO VALE”
133

 

e  uma caneca antropomórfica (toby jug)
134

, que lhe é atribuída. 

                                                 
122 Número de inventário: FMIGJ – FA279. 
123 Número de inventário: FMIGJ – FA034. 
124 Número de inventário: FMIGJ – FA272. 
125 Números de inventário: 2651; 2652; 2703. 
126 Número de inventário: MC 1138. 
127 Número de inventário: MAS C 33. 
128 Número de inventário: MAS C 96. 
129 Número de inventário: MAS C 125. 
130 Número de inventário: MAS C 61. 
131 Número de inventário: MAS C 247. 
132 Número de inventário: MAS C 270. 
133 Números de inventário: 177 e 183. 
134 Número de inventário: 130. 
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Museu Municipal de Viana do Castelo: uma terrina com tampa
135

, decorada com as 

típicas bandas de Rouen, a azul, mas com as asas e a pega da tampa modeladas sob a forma de 

ranúnculos verdes, que está marcada com as iniciais G (de Girolamo = Jerónimo) e R (Rossi) 

sobrepostas; dois pares de jarras atribuídos
136

; cinco pratos da série do filho pródigo
137

 (REIS 

2003: 31). 

Museu Nacional do Azulejo (Lisboa): uma terrina com tampa, moldada, com motivos 

florais monocromáticos (azul e branco)
138

; uma telha de faiança pintada com motivos florais
139

. 

Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra): um prato, com decoração policroma, 

com uma cena central que parece representar um militar, na base apresenta a inscrição “O 

Desejado”
140

; uma terrina com tampa, também com decoração polícroma
141

; uma travessa com 

paisagem de tipo oriental, monocroma (azul e branco)
142

; uma jarra de altar com o motivo 

“Cantão Popular” atribuída a Vale de Piedade ou Miragaia
143

. 

Além das peças guardadas em coleções, podemos ainda conhecer a produção da FSAVP 

observando alguns exemplares in situ, sendo que, neste caso, encontraremos sobretudo a sua obra 

de azulejaria e ornamentação de exterior (fachada e jardim). 

Começamos por mencionar o edifício n.º 10 na rua Viterbo de Campos – “Vivenda Bela 

Vista”, em Vila Nova de Gaia, que tem sido apontado como o da fábrica, mas cuja função foi 

sempre a de prédio de habitação, como veremos adiante. Trata-se de uma construção de cinco 

andares e águas-furtadas, com duas grandes fachadas azulejadas (principal e posterior) revestidas 

com diferentes tipos de azulejos lisos (monocromáticos e policromáticos), telhas de beiral e 

condutor de águas pluviais da caleira em faiança. Belíssimos exemplares da produção de Vale de 

Piedade, que funcionariam como um mostruário. Datamo-los da década de 1870, tendo em conta 

que deverão ser coevos da construção do prédio (1.ª CRP-VNG – Descripção predial n.º 8855). 

Ana Margarida Portela Domingues considera que este será o maior, mais relevante e mais 

diversificado núcleo in situ de calões vidrados do país. Refere ainda que os calões vidrados in 

situ são hoje muito raros em Portugal, sendo quase inexistentes a sul do Mondego, pela razão de 

terem sido, sobretudo, duas fábricas a produzi-los: Santo António e Devesas (DOMINGUES 

2009: I, 506). Lamentavelmente, esta casa, desabitada há poucos anos, encontra-se em estado 

evidente de ruína e perdeu já várias peças. Este é um caso que merecia uma intervenção urgente, 

                                                 
135 Números de inventário: 558 e 559 (REIS 2003: 31). 
136 Números de inventário: 525 e 526 (REIS 2003: 31). 
137 Números de inventário: 621 a 625 (REIS 2003: 31). 
138

 Número de inventário: 27 Cer. 
139

 Número de inventário: 691 Cer. 
140 Número de inventário: 9440;C814. 
141 Número de inventário: 9489;C811. 
142 Número de inventário: 9919;C1158. 
143 Número de inventário: 9990;C1087. 
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devidamente orientada para a salvaguarda dos elementos cerâmicos integrados. Esperemos que as 

entidades da tutela acautelem este património aquando da realização da obra prevista para o local. 

Da autoria de Vale de Piedade são também os azulejos que revestem o exterior e interior da 

igreja de São Pedro de Miragaia, e respetiva torre sineira, colocados entre 1863 e 1876 

(BROCHADO 1990: 45), oferta de João do Rio Júnior, benfeitor da Confraria homónima. Este 

tipo de azulejos é semelhante aos que revestem o interior das igrejas da Misericórdia do Porto e 

de Lordelo do Ouro (Porto), os primeiros também fabricados na fábrica de Santo António e 

colocados cerca de 1866-1867 (BROCHADO 1990: 11). 

Na Casa e Quinta de Chão Verde, em Rio Tinto, encontra-se um variado conjunto de 

peças de ornamentação de jardim, como estátuas, leões, vasos, pinhas, algumas marcadas 

“FABRICA DE S.
TO

 ANTONIO PORTO”, e azulejos. Estes objetos foram estudados por Ana 

Margarida Portela Domingues (DOMINGUES 2009: I, 400-423).  

Numa casa da freguesia de Outeiro dos Gatos (Mêda), ao contrário do que a toponímia 

sugere, conhecem-se dois cães, a ladear um portão de entrada, de aspeto pouco amistoso e 

relativamente estranho quando comparado com outras produções da fábrica. Apresenta, na parede 

lateral da base, a marca FABRICA DE S.
TO

 ANTONIO PORTO
144

. 

E tantos outros exemplares que poderíamos aqui referir, presentes quando caminhamos 

pelas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar ou Penafiel.  

Do exame que fizemos às peças da FSAVP, inferimos alguns aspetos identitários, já 

apontados por outros autores: a elevada qualidade do fabrico, patente sobretudo na modelação e 

vidrado; a beleza e perfeição no desenho, particularmente nas peças mais antigas; o uso frequente 

de figuras e caras relevadas nas asas de jarras e de carrancas pintadas nos bicos de canecas; a 

proximidade com os modelos da fábrica de Miragaia, dos quais são extremamente difíceis de 

distinguir. Mas concluímos, especialmente, que há uma alternância na produção da fábrica que 

não se harmoniza com os três períodos elencados por Vasco Valente. Pequenas mudanças que 

fazem com que algumas peças não se voltem a repetir mais tarde, fixando-as a uma época e aos 

que estiveram à frente do destino da fábrica. Percebemos, igualmente, que estes objetos 

representam apenas uma reduzida parcela daquilo que a fábrica produziu, como depois 

comprovamos ao fazer o estudo da cerâmica arqueológica. 

 

3.5. O consumo 

Um dos principais consumidores da fábrica de Vale de Piedade seria o mercado local e 

regional. Provavelmente, à semelhança do que acontecia em séculos anteriores, no abastecimento 

de louça ao Porto, os produtos atingiriam um arco de abastecimento em torno da cidade do Porto 

                                                 
144 Muito agradecemos esta informação e as fotografias das peças à Professora Teresa Soeiro, nossa orientadora, e ao Dr. Silvestre Lacerda. 
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a uma distância de 40/60 km (REAL et al. 1995: 179). À mercadoria que circulava por terra e era 

vendida em feiras, na loja da fábrica ou nos depósitos de louça é muito difícil acedermos. 

Também aqui terá que ser a Arqueologia a esclarecer-nos onde se encontram os produtos das 

várias fábricas e, neste caso concreto, os de Vale de Piedade.  

Diferente era a situação do que saía pela barra do Douro, por via marítima, dado que o seu 

registo era obrigatório. E aqui os dados documentais são reveladores. 

A análise que vamos fazer de seguida foi realizada com base nos dados compilados e 

publicados por Manuel Leão em Cerâmica saída da Barra do Douro no séc. XIX (LEÃO 2007), a 

partir da consulta dos fundos documentais do Cabido – Livros de Redízima (ADP), para o ano de 

1791, e da Alfândega do Porto (ANTT), para os anos de 1792 a 1899. Tendo em conta que o autor 

percorreu estes fundos na totalidade, sendo a data mais recuada a de 1650 (relativa à Louça de 

Aveiro – Cabido), mas apenas os ordenou e apresentou de forma compartimentada por fábricas, 

remetentes e anos ou por destino, a ordenação dos mesmos valores na tabela que apresentamos, 

permitiu-nos retirar importantes conclusões quanto aos principais mercados da fábrica de Vale de 

Piedade. 

A primeira fábrica de louça do distrito do Porto que registamos a enviar os seus produtos 

pela barra do Douro é, claro está, Massarelos, em 1777, tendo como destino a Baía: 600 dúzias e 

6 caixas de louça. Entre este ano e 1791, a sua louça foi enviada também para o Rio de Janeiro, 

Viana, Paraíba, Maranhão e Pernambuco (LEÃO 2007: 191). 

Já a fábrica de Miragaia exportou, a partir de 1783, para o Rio de Janeiro: 5 caixões de 

louça. Entre os anos consecutivos de 1784 a 1791, para o território continental (Viana, Figueira da 

Foz, Peniche) e ultramarino (Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Baía) (LEÃO 2007: 191-192). 

Modestas são as saídas de louça da fábrica do Cavaquinho quando comparadas com as 

anteriores, registando-se três saídas entre 1787 e 1788 para Pará, Maranhão e Figueira. 

Ora, falamos do movimento destas três fábricas, porque todas as suas saídas de louça foram 

largamente suplantadas pelas da fábrica de Vale de Piedade, quer a nível de quantidades quer a 

nível de amplitude geográfica, remetendo a sua produção para outros mercados exteriores ao 

reino, como Brasil, Montevideu (Uruguai) e Londres (Inglaterra), algo que as outras fábricas não 

fizeram, quer ainda no que respeita à longa duração temporal, pois não obstante ter começado 

mais tarde, fê-lo com assertiva regularidade durante quase um século, até 1899 (último ano 

apresentado por Manuel Leão). 

No estudo deste autor, o primeiro ano em que a fábrica de Santo António nos aparece a 

exportar os seus produtos é 1791. Todavia, uma procuração feita por Jerónimo Rossi em 24 de 

Março de 1789 mostra-nos que já o fazia anteriormente, pois nesta altura constituiu seo 

procurador bastante a Thomas Correia Porto homem de negocio morador na cidade do Rio de 
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Janeiro a quem dá poder quanto em Direito se requer para que em nome delle outorgante como 

se prezente fose possa cobrar arrecadar e a seo poder haver todas as suas dividas que quaisquer 

pessoas lhe devão especialmente para cobrar de Antonio Gonçalves de Almeida morador na dita 

cidade de duzentos e sincoenta e nove mil oitocentos e sincoenta reis procedidos de hũa 

carregação de louça e seos lucros (ADP/NOT/CNPRT08/001/0335/81). 

Os destinos onde chegaram os produtos de Vale de Piedade foram os seguintes: 

 Portugal – Viana (1823 a 1826, anualmente), Faro (1886), Figueira da Foz (1886), 

Setúbal (1886) e Vila Real de Santo António (1886). 

 Brasil – Pernambuco (1791, 1808, 1821, 1847, 1861, de 1863 a 1877 anualmente, 

1879, 1880, 1882, 1884), Maranhão (1792, 1818, 1819, 1823, 1861, 1862, 1863, 

1865 a 1882 anualmente, 1884), Baía (1806, 1815, 1819, 1823, 1859, 1863, 1865 a 

1878 anualmente, 1880, 1881, 1882, 1884), Rio de Janeiro (1789, 1806, 1860, 

1861, 1862, 1864 a 1881 anualmente, 1884, 1887), Pará (1809, 1817, 1818, 1819, 

1823, 1865, 1867 a 1870 anualmente, 1873 a 1882 anualmente, 1884), Rio Grande 

do Sul (1864, 1865, 1866 a 1869, 1871 a 1874, 1876, 1878, 1880, 1881), Porto 

Alegre (1865, 1866, 1872, 1874, 1876) e Santos (1865, 1869, 1871, 1873, 1874, 

1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1884, 1886). 

 Uruguai – Montevideu (1865, 1872, 1874, 1875). 

 Inglaterra – Londres (1875, 1879) e Liverpool (1899). 

 Estados Unidos da América – Nova Iorque (1884). 

Dos principais produtos remetidos pela fábrica destacam-se, com mais de metade das 

ocorrências, os urinóis (52%), seguidos de telhas (27%), calhandros (6%) e azulejos (6%), tigelas 

(3%) e vasos (3%), bacios (2%), pratos (1%) e balaústres (1%). Os restantes, muito diversificados, 

não atingem 1%. 

Um dos mercados em que se nota a clara preponderância da fábrica de Santo António é o 

Brasil, sobretudo no que respeita aos elementos cerâmicos para ornamentação exterior. De acordo 

com o levantamento do Padre Leão, as primeiras peças de ornamentação exterior exportadas para 

este destino foram figuras (20 caixões), para a Baía, em 1859, remetidas por João de Araújo Lima, 

que aliás só vemos a exportar este tipo de produto
145

. No período seguinte, de José Lopes Rios & 

Irmão (João do Rio Júnior), não detetámos qualquer saída de louça, apenas figuras, figuras e 

azulejos e figuras e vasos. Os anos que se seguem, correspondentes às gerências de João do Rio 

Júnior (1865-1875) e Manuel Alves Ferreira Pinto (1876-1883), serão os de maior intensidade 

                                                 
145 Um documento datado de 22 de Novembro de 1847, mostra-nos Araújo Lima, morador na caza da fabrica de louça estabellecida no 

caes de Villa Nova de Gaia perto a Valle de Piedade, […] credor de Antonio Dias Souto rezidente em Pernambuco Imperio do Brazil, da 

quantia de trezentos e setenta mil oitocentos e quinze reis metal e moeda d’este paiz importancia d’huma factura de louça que carregára a 

bordo da Barca Ermelinda, para Pernambuco, de conta e risco do dito Antonio Dias Souto (ADP/NOT/CNPRT04/001/4675/45v-46). 
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nestas remessas, diversificando-se os materiais (globos, leões, pinhas, telhas…), mas também 

exportando-se louça doméstica, onde se destacam os urinóis. 

Para Ana Margarida Portela Domingues a preponderância dos artefactos de ornamentação 

exterior de Vale de Piedade no Brasil relativamente aos da fábrica das Devesas é uma das 

questões que mais nos tem intrigado, pois Em Portugal, sucede precisamente o inverso. A autora 

avançou algumas hipóteses explicativas, como a de proximidade à zona de embarque, existência 

de uma rede de agentes mais eficaz, antiguidade e tradição no fabrico deste tipo de peças, mas 

Ainda não encontrámos uma explicação totalmente satisfatória (DOMINGUES 2009: 510-512). 

Desta análise concluímos que a fábrica de Vale de Piedade foi a unidade industrial cerâmica 

do distrito do Porto que mais exportou os seus produtos entre os séculos XVIII e XIX, quer em 

quantidade, distância e duração. 

 

3.6. As marcas 

A inventariação e o estudo das marcas usadas pelas fábricas de louça são de reconhecida 

importância, pois, além de nos darem a identificação direta do centro de fabrico, permitem-nos 

datar algumas peças, uma vez que o tipo de marcação varia ao longo do tempo, acompanhando a 

evolução da própria fábrica, cambiando, normalmente, aquando da mudança de proprietários e/ou 

gerentes. 

No caso do conjunto estudado a questão do centro de fabrico não se coloca, mas impõe-se o 

reconhecimento das marcas patentes e a sua confrontação com aquelas que são já conhecidas. 

São várias as marcas atribuídas à fábrica de Santo António de Vale de Piedade. Do 

levantamento que realizámos, designadamente dos trabalhos dos principais ceramólogos 

(QUEIRÓS; OLIVEIRA; VITORINO; VALENTE; SANDÃO) e do Dicionário de Marcas de 

Faiança e Porcelana Portuguesas (SIMAS; ISIDRO 1996), entre outros estudos, contamos um 

total de 49 sinais que se consideram pertencer aos seus produtos. 

Constata-se que a fábrica marcou, sobretudo, com o nome do proprietário ou gerente vigente 

(41 marcas) e, menos vezes, com a designação da própria fábrica (8 marcas). A estas duas 

denominações acrescentava-se, por vezes, um topónimo: Porto ou Gaia. Conforme já explicámos 

no primeiro capítulo, muito mais vezes a FSAVP carimbou Porto do que Gaia. Aliás, apenas se 

regista uma marca (n.º 47) que emprega explicitamente este último topónimo. 

A primeira marca utilizada identifica o seu fundador, que marcou sobretudo com um 

monograma onde se destaca a letra R – de Rossi, umas vezes entrelaçada num G – de Gaia, 

segundo José Queirós (QUEIRÓS 2002: 115), ou de Girolamo, segundo Vasco Valente 

(VALENTE 1931: 30), outras acompanhada de um I – de Ieronimo (OLIVEIRA 1920: 199), 

outras vezes encimada por uma espécie de coroa ou acento circunflexo, ou dois que se cruzam, 
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e/ou com um asterisco na base da perna direita, cujos significados desconhecemos (marcas n.
os

 2 a 

38). O R voltará a ser usado, anos mais tarde, por outra família proprietária e gerente – Rio, 

marcando-se então R.º (marca n.º 41). Este R originou algumas confusões com outras fábricas que 

aplicaram a mesma sigla, conforme explicou Pedro Vitorino: O R na cerâmica portuguesa oferece 

uma interpretação diversíssima. Marcavam com R variadas fábricas: Rato, de Lisboa; Miragaia, 

do Pôrto (Rocha); Vandeli, de Coimbra, (Rossio); Rossi, Gaia; Fervença, Gaia (Ramalho); Vale-

de-Piedade, Gaia, Rº, João do Rio; Ruas, de Caminha; Vista Alegre, Aveiro (dando-lhe a 

significação de refugo). (VITORINO 1930: 63). 

Outra marca, identificada por José Queirós, com a inscrição Rossi 1785, corresponderá 

certamente a uma peça do primeiro ano de laboração da fábrica (marca n.º 1). 

Após a morte de Jerónimo Rossi (1821), colocam-se algumas dúvidas. Desconhecemos se 

as suas filhas continuaram a usar o mesmo monograma que o pai, com o nome de família, o que é 

altamente provável, ou se lhe introduziram algum distintivo. Desconhecemos, também, as marcas 

usadas pela fábrica durante as gerências de Francisco de Sousa Galvão (1830), Francisco da 

Rocha Soares e João da Rocha e Sousa, da fábrica de Miragaia (1830-1835), e da sociedade de 

Bonifácio José de Faria e Costa e João de Araújo Lima (1835-1840). Sendo que, nestes últimos 

casos, é certo que a marca deverá ter mudado. 

Explicitamente de Araújo Lima conhecem-se hoje duas marcas: ARAVJO e F. DO LIMA 

(marcas n.
os

 39 e 40), a última das quais foi recentemente publicada por Margarida Correia, no 

Catálogo da Fábrica de Miragaia, sem a leitura da primeira letra (F.), impercetível sob o vidrado. 

A identificação desta marca no depósito arqueológico aqui estudado veio comprovar o centro de 

fabrico e ajudou à leitura da parte que faltava, dado que a inscrição incisa é mais clara nos 

fragmentos em chacota. Aliás, das marcas inventariadas, esta é a única incisa, as restantes são 

todas pintadas e uma gravada (azulejo). 

Quanto às inscrições que ostentam o nome da fábrica é difícil sabermos a que gestores 

correspondem, se bem que a análise estilística das peças possa ajudar a datar o objeto e, 

consequentemente, a marca (marcas n.
os

 42 a 49). Muitas das peças que exibem estas marcas são 

de ornamentação exterior e apresentamos também um caso de tardoz de azulejo (marca n.º 49). De 

uma breve análise, parece-nos que os exemplares assim marcados poderão corresponder a uma 

ampla cronologia, balizada do seguinte modo: desde 1830 a 1840, isto é, do fim da gerência da 

família Rossi até à gestão individual de João de Araújo Lima, que marcou com o seu nome; 

segue-se um período de interrupção, em que surgem as marcas ARAVJO, F. DO LIMA e R.º, entre 

outras que adiante veremos; retomada, provavelmente, com a forte exportação de ornamentação 

de exterior para o Brasil, marcada com o nome da fábrica, no período de João do Rio Júnior e 
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Manuel Alves Ferreira Pinto; este tipo de denominação deverá ter perdurado até ao encerramento 

definitivo, já no século XX. 

A intervenção arqueológica realizada na fábrica do Cavaquinho permitiu que detetássemos 

um caso de atribuição errada à fábrica de Vale de Piedade. Trata-se da designação FABRICA DE 

GAIA, geralmente vista no tardoz de azulejos e várias vezes identificada com a fábrica de Santo 

António
146

. Esta confusão derivará do facto de, em meados do século XIX, Vale de Piedade ter 

utilizado a marca St.º António Gaia, depreendendo daqui alguns autores a proximidade com a 

denominação Fabrica de Gaia. Ora, durante a realização de trabalhos no Cavaquinho, vários 

fragmentos de azulejo ostentavam também a designação GAYA, pelo que esta foi também uma das 

fábricas que assim marcou os seus produtos. Mais uma importante achega para o conhecimento da 

produção cerâmica confirmada pelas fontes arqueológicas. 

No universo do conjunto exumado foram identificadas quatro marcas distintas usadas pela 

fábrica de Santo António de Vale de Piedade. Tendo em conta as inscrições e a datação do 

contexto arqueológico, são indubitavelmente concernentes ao período de gerência de Araújo 

Lima. Curiosamente, nenhuma destas marcas se encontra nos autores clássicos. Apenas 

encontramos publicada uma a que já fizemos menção – F. DO LIMA (CORREIA 2008a). 

Também neste âmbito, o espólio recolhido se mostrou bastante rico e revelador das várias 

identidades da fábrica. Adiante, em capítulo próprio, trataremos com mais pormenor estas marcas. 

 

3.7. As exposições industriais 

As exposições industriais foram uma criação do século XIX, servindo para exibição e 

propaganda dos produtos realizados pelas fábricas, a nível nacional e internacional. Galardões, 

certificados e medalhas em profusão constituíam elementos do ritual expositivo, o qual tinha 

como objectivos fundamentais estimular a concorrência e produzir a emulação, na convicção de 

assim se contribuir para o progresso e aperfeiçoamento das indústrias. (ALVES 1994: 171). Era 

grande o impacto destes certames na sociedade e a prova disso foi a construção de edifícios 

grandiosos, que mostravam o progresso da indústria, como a Torre Eiffel, em Paris, ou o Palácio 

de Cristal, em Londres e no Porto. 

O primeiro certame deste género em que participou a fábrica de Vale de Piedade foi a 

Exposição Universal de 1855, em Paris, pela mão de Araújo Lima, uma das personalidades do 

distrito do Porto a quem a Comissão Central Portugueza para a Exposição de Paris escreveu 

diretamente a convidar para concorrer ao evento (ADP/AC/GCPRT/M1242/2.18). Nela teve lugar 

no expositor n.º 42 denominado João d’Araujo Lima – Porto – Gaia – Amostras de Louça, Gres e 

                                                 
146 Por exemplo em AMORIM, S. 1996: 93 (Fig. 91b), 94 e CASTRO 2009: vol. 2, fig. 19. 
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Tijollos, conforme consta na Relação dos objectos que se remettem para a Expozição Universal 

de Pariz (ADP/AC/GCPRT/M1242/2.19). 

De âmbito internacional, seguiram-se a Exposição Universal de 1865 (Porto), Exposição 

Universal de 1873 (Viena), Exposição Universal de 1876 (Filadélfia) e Exposição Universal de 

1878 (Paris). Na exposição de Viena, João do Rio Júnior participou com dous vasos para jardim, 

para serem vendidos a 7$000 reis cada um – dous vasos pequenos a 1200 reis cada um – uma 

figura de faiança, de 6000 reis também para serem vendidos – e amostras d’azulejo, de louças de 

faiança e de canos de grez, tendo vendido todos os produtos (ADP/AC/GCPRT/M1242). 

Quanto às exposições nacionais, encontramos referência à presença nas Exposições 

Industriais de 1857 e 1861, sendo quase certo que também deverá ter participado nas de 1891 e 

1897. 

Concorreu, também, à Exposição Agrícola-Industrial de Gaia de 1894
147

, com todos os 

seus produtos e foi premiada com menção honrosa. (LEPIERRE 1899: 105). 

Os cabeçalhos de alguns recibos da fábrica exibem as medalhas recebidas nestes eventos, 

ostentando a legenda Premiada nas exposições Industriais de… (CORDEIRO 1996; 

DOMINGUES 2009: 2, 290). 

 

3.8. Vale de Piedade e as outras fábricas de louça fina 

Pretendemos explorar aqui a relação direta que a fábrica de Santo António teve com as suas 

congéneres. 

Começamos com a de Massarelos, local de origem dos dois primeiros mestres a trabalhar 

na fábrica – Manuel José de Castro (roda) e Amaro dos Reis e Matos (vidrado e pintura), como 

vimos, e de onde, mais tarde, virá Araújo Lima, caixeiro, que veio a ser um dos grandes 

exploradores de Vale de Piedade. 

Segue-se a de Miragaia, aquela à que parece ter estado mais unida. Primeiro, por ter sido 

daqui que, muito provavelmente, veio o primeiro oficial de pintura da fábrica – José Joaquim 

Barbosa, contratado, como os anteriores, em Dezembro de 1784. Depois, porque em Janeiro de 

1830, a fábrica de Vale de Piedade foi arrendada a um ex-caixeiro de Miragaia – Francisco de 

Sousa Galvão, passando pouco depois a ser gerida em simultâneo pelos mesmos administradores 

– Francisco da Rocha Soares (Filho) e João da Rocha e Sousa, entre 1830 e 1835, e por constar 

que, quando Miragaia fechou, em 1852, muitos dos artistas foram admittidos na de Araujo Lima e 

que este arrematou quasi todo o material d’essa fabrica (OLIVEIRA 1920: 133). 

                                                 
147 A inauguração desta exposição foi feita pelos monarcas D. Carlos e D. Amélia. Ao que consta nas notícias da época: A rainha mostrou-

se particularmente interessada no comércio e exportação de vinhos, elogiou os produtos cerâmicos, os cofres e fogões da Fábrica Thomaz 

Cardoso, as manteigas dos Van-Zeller, as carruagens de José António Dias e, naturalmente, os inúmeros bordados e trabalhos de costura 

expostos pelas «senhoras de Villa Nova». (GUIMARÃES 1986: 41). A propósito desta importante Exposição, vejam-se os detalhados 

artigos de Gonçalves Guimarães (GUIMARÃES 1986, 1987, 1988). 
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Também da das Palhacinhas parece ter vindo o sócio-gerente de Araújo Lima – Bonifácio 

José de Faria e Costa, seu fundador, que alguns dizem ter sido um brasileiro (VITORINO 1930: 

49; SOEIRO et al. 1995: 246). 

Para a fábrica das Caldas da Rainha foram quinze funcionários de Vale Piedade, na 

sequência do incêndio que destruiu a manufatura, em Julho de 1886, por convite do administrador 

Feliciano Bordalo Pinheiro (VALENTE 1949: 139). 

Da fábrica do Carvalhinho (Porto) vieram os últimos proprietários da fábrica de Santo 

António – António José da Silva e esposa, Angélica Alzira, filha de Ângelo da Silva Macedo e 

neta de Tomás Nunes da Cunha, com quem António José da Silva teve sociedade no Carvalhinho, 

pelo menos desde 1877. Em 1907, já enquanto donos e exploradores de Vale de Piedade, o casal 

herdou parte da fábrica do Monte Cavaco pelo falecimento dos pais de D. Angélica. 

Os administradores de Vale de Piedade estiveram também envolvidos na paralisação de 

algumas fábricas concorrentes, como foi o caso de Araújo Lima na do Candal (SOEIRO et al. 

1995: 261) e João do Rio Júnior na do Lazareto/ Afurada (SOEIRO; LACERDA; OLIVEIRA 

2001: 83). 

A influência da fábrica de Santo António parece ainda ter-se estendido ao país vizinho, pois, 

segundo nos relatou Carlos da Silva Lopes, um dos seus trabalhadores, José António Correia de 

Sá, veio a ser o primeiro director da fábrica de Sargadelos, na Galiza, criada em 1806 por D. 

António Raimundo Ibañez, – um fidalgo insdustrial [sic], como Jerónimo Rossi. E é de registar 

que, no parecer de escritores espanhóis, a fábrica estabelecida na Galiza produziu peças 

idênticas às nossas do Vale da Piedade. (LOPES 1966)
148

. 

 

                                                 
148 Artigo originalmente publicado no jornal O Primeiro de Janeiro, em 4 de Setembro de 1966, na coluna “Bricabraque”. Um outro artigo 

posterior, de 17 de Março de 1968, dá conta da mesma ocorrência (LOPES 1968). Ambos encontram-se reeditados na obra Estudos de 

História da Cerâmica (LOPES 2004: 36-38, 50-53). 
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CAPÍTULO 4 – A intervenção arqueológica 

 

4.1. Localização e enquadramento legal 

A intervenção arqueológica considerou três imóveis e áreas exteriores anexas localizados no 

gaveto do cais Capelo Ivens e da rua Viterbo de Campos
149

, com os números de polícia 2, 10
150

, 

28 e 36, na freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia. 

Estes edifícios correspondem a três armazéns, apresentando o do meio características de 

casa de habitação ao nível do primeiro piso
151

, o qual nos remete para uma construção de 

qualidade, com um carácter simples, quase austero, mas enobrecida por um andar-nobre e alguns 

apontamentos decorativos distintos, como as padieiras e os aventais das portas e janelas
152

. Trata-

se de um conjunto edificado antigo, já existente na sua totalidade e configuração atual desde 

meados do século XIX, propriedade do Barão de Massarelos, Joaquim Augusto Kopke, desde 

Novembro de 1835. 

Em 1908, encontrámos um pedido de licença para o estabelecimento de uma fabrica de 

refinação d’ assucar no armazém maior, voltado ao Cais de Gaia, a poente dos outros, requerido 

por Lemos, Moraes & C.ª, cujo alvará foi concedido em 14 de Junho de 1909 

(ADP/AC/GCPRT/M1424). 

A 20 de Setembro de 1917, esta propriedade foi vendida pelos herdeiros de J. A. Kopke
153

 à 

Empresa Carbonífera do Douro (ADP/NOT/CNPRT08/001/0968/64-65v). O armazém atrás 

referido, para a fábrica de refinação de açúcar, estava arruinado, pois registamos um pedido de 

licença para reconstruir parte do mesmo datado de Dezembro de 1918 (PT-CMVNG-

AM/CMVNG/Pr-OP/277/POP/1703). Em 1946 e 1947, realizaram-se novas obras no mesmo 

edifício: a primeira para fazer a substituição da cobertura […], que se encontra em lousa, para 

telha tipo “Marselha” bem assim com a maior parte das madeiras de armação que se encontram 

detioradas [sic] (PT-CMVNG-AM/CMVNG/Pr-OP/284/PPO_613_1946); a segunda para demolir 

e reconstruir, por motivo de se encontrar deteriorada, a armação de cobertura duma secção (PT-

CMVNG-AM/CMVNG/Pr-OP/284/PPO_910_1947). 

                                                 
149 Topónimo mais recente que esta antiga via conhece e homenageia Francisco Viterbo de Campos, operário marceneiro, natural do Porto, 

um dos dois delegados portugueses que participou no Congresso Operário Internacional de Paris de 1889, em representação do Partido 

Socialista e da secção Norte da Associação dos Trabalhadores da Região Portuguesa (SANTOS, F. 1981: 692). Na documentação 

compulsada para o presente estudo, encontramos três designações que lhe corresponderam: caminho que vai do caes do rio Douro para 

Gaia e caminho de Gaia, em 1846; rua da Mouca, em 1876, 1883, 1886 e 1888; e rua da Igreja, 1915, 1916 e 1917. 
150 Curiosamente, deparamo-nos com dois números de porta 10 na rua Viterbo de Campos, correspondendo um deles à casa intervencionada 

e o outro ao edifício de habitação que dá entrada para os terrenos da antiga fábrica de Santo António de Vale da Piedade. 
151 A respetiva descrição predial indica: Três edifícios, sendo dois de dois pavimentos destinado um a habitação, outro a escritório e um de 

um pavimento, destinado a armazém. Área de cada edifício: 132 m2; 364 m2; 364m2. (1.ª CRP-VNG: DP-I n.º 3196/20071207, p. 1). 
152 Muito agradecemos ao Professor Celso Santos, docente de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a 

disponibilidade em visitar o local e analisar o edificado. 
153 Sofia Kopke da Fonseca, Maria Helena Kopke da Fonseca, Fernando Maria Kopke da Fonseca e Gouveia e mulher Belmira Beatriz dos 

Santos Kopke, Maria Leopoldina Kopke Severim da Fonseca, Ernestina Kopke de Queiroz Ribeiro e marido António de Queiroz Ribeiro 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0968/64-64v). 
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Assim, a última utilização deste conjunto edificado foi como armazém de carvão, escritório 

e arquivo da Empresa Carbonífera do Douro, Limitada. Entidade a quem os atuais proprietários o 

adquiriram em Dezembro de 2003. 

No âmbito de um projeto de reabilitação e remodelação arquitetónica para o local, tendo em 

vista a instalação de três habitações unifamiliares e respetivas áreas de estacionamento e espaços 

exteriores
154

, tornou-se necessária a realização de um estudo prévio de avaliação de impacto 

arqueológico, uma vez que as superfícies afetadas pela obra integram a Área de Proteção do 

Castelo de Gaia, classificada como Imóvel de Interesse Público
155

. 

Estes trabalhos foram adjudicados à empresa Empatia – Arqueologia, Lda. e dirigidos pela 

signatária deste estudo. O respetivo Plano de Trabalhos obteve parecer favorável do Instituto 

Português do Património Arquitectónico
156

, sendo a intervenção devidamente autorizada pelo 

Instituto Português de Arqueologia
157

. 

 

4.2. Caracterização geral do sítio 

O cais Capelo Ivens, antigo cais de Gaia, situa-se entre o cais da Fontaínha, a nascente, e o 

cais do Cavaco, a poente, com uma extensão de aproximadamente 320 metros, e delimita a 

vertente norte da área denominada do Castelo de Gaia voltada ao rio Douro. A rua Viterbo de 

Campos é limitada, a norte, pelo cais Capelo Ivens e, a sul, pela rua Rei Ramiro, estendendo-se ao 

longo de cerca de 480 metros e unindo a zona baixa ribeirinha à elevação conhecido como Castelo 

de Gaia através das várias artérias que nela confluem. O seu percurso desenvolve-se, por isso, 

entre os 2 e os 40 metros de altitude.  

A área onde se realizaram os trabalhos arqueológicos posiciona-se no gaveto entre estes dois 

arruamentos, no sopé da pequena colina conhecida como Castelo de Gaia, em posição fronteira ao 

rio Douro
158

 e à cidade do Porto, estando os edifícios instalados numa plataforma natural elevada 

em relação à estrada que acompanha o cais. As coordenadas centrais do sítio, que correspondem 

genericamente à zona de implantação da sondagem 2, são 41° 08’ 26,066’’ Latitude N e 08° 37’ 

29,647’’ Longitude W. 

Do ponto de vista geomorfológico, o monte do Castelo de Gaia, com 78 metros de altitude, 

apresenta-se muito modesto quando comparado com as maiores elevações assinaladas na carta 

geológica do Porto, onde se destacam o Monte da Virgem, espigão granítico com 230m de cota, 

                                                 
154 O projeto arquitetónico esteve a cargo da arquiteta Carla Cabral, uma das proprietárias. 
155 Decreto n.º 29/90 de 17 de Julho de 1990. 
156 Por ofício do IPPAR n.º S-2007/163111 (C.S: 464794), de 2 de Janeiro de 2007, relativo à Informação n.º S-2006/161883 (C.S.: 

461172) do Processo n.º DRP-DS/2004/13-17/12147/POP/17667(C.S: 68174). 
157 Por ofício do IPA n.º 1266, de 22 de Janeiro de 2007 (Ref.ª 2007/1(35)). 
158 O rio Douro destaca-se no conjunto dos mais importantes cursos de água da Península Ibérica, pois, não só é terceiro mais extenso 

(927 km) depois de Tejo e do Ebro, como drena a mais vasta das cinco grandes bacias hidrográficas peninsulares, com a área de 98 370 

quilómetros quadrados. Em Portugal fica apenas um troço de 330 quilómetros, dos quais 120 constituem fronteira, drenando uma área 

com, somente, 18 550 quilómetros quadrados. (MARQUES; PEDROSA 1990: 164). 
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modelado, no decurso do Plio-Plistocénico, a colina de São Miguel o Anjo, com 256m de altitude, 

e o Outeiro do Espinhaço, com 253m (COSTA; TEIXEIRA 1957: 6). São várias as pequenas 

elevações que caracterizam o relevo da margem ribeirinha do Porto e de Vila Nova de Gaia, onde 

o Douro escavou vale apertado e profundo até à Foz, com vertentes íngremes e elevadas, 

cortando a meio a ampla superfície de Avintes e Gondomar (COSTA; TEIXEIRA 1957: 6)
159

. No 

vasto território da freguesia de Santa Marinha, com aproximadamente 639000 hectares, 

distinguem-se três cabeços, além da colina de Gaia, atrás mencionada, a Serra do Pilar (93,515 

metros), a nascente daquela, e o Monte da Afurada (82 metros), a poente da mesma, todos em área 

ribeirinha (GUIMARÃES 1995a: 34). A ocorrência de tais elevações deve-se, em grande parte, à 

existência de bancadas quartzíticas (intercaladas em xistos e grauvaques) que, por erosão 

diferencial, deram origem a pequenas cristas, mais ou menos paralelas, ou a séries de colinas 

alinhadas (COSTA; TEIXEIRA 1957: 6). Não obstante as pequenas elevações, esta área do Porto 

e Vila Nova de Gaia aparece como larga plataforma que se estende muito para Norte e desce 

suavemente para o mar (COSTA; TEIXEIRA 1957: 6). Ainda no que respeita à geomorfologia, 

devemos referir a existência de uma “falha” que originou o pequeno Vale da Piedade a Poente 

da colina de Gaia (GUIMARÃES 1995a: 34). 

Do ponto de vista geológico, o local assenta no chamado “Granito do Porto”. Um granito 

classicamente denominado como alcalino, de grão médio a grosseiro, raramente porfiroide, de cor 

clara, essencialmente constituído por minerais félsicos, como quartzo e feldspato, e de duas micas 

(moscovite e biotite) (COSTA; TEIXEIRA 1957: 22; GUIMARÃES 1995a: 32-33). A cidade do 

Porto assenta quase inteiramente sobre este granito, explorado intensamente para construção 

(COSTA; TEIXEIRA 1957: 22). Na margem esquerda do Douro, na freguesia de Santa Marinha, 

esta mancha granítica circunscreve-se grosso modo à orla fluvial desde a Serra do Pilar até à 

Afurada, tendo como ponto mais meridional área próxima à estação ferroviária das Devesas 

(GUIMARÃES 1995a: 32). 

Na senda do topónimo Castelo e da lenda do rei Ramiro muito se especulou sobre a 

existência de uma fortificação medieval, aliás confirmada por vários documentos e crónicas, mas 

até hoje os indícios arqueológicos não confirmaram a sua localização exata, antes tornaram 

expressivos importantes vestígios de outras épocas, como já referimos, continuando a alimentar a 

discussão historiográfica sobre a correta localização de Cale. 

A referência escrita mais antiga à freguesia de Santa Marinha, embora datada de 897, 

deverá reportar-se ao ano de 927: monasterium in ipsa villa uocabulo sancta marina 

(GUIMARÃES 1995a: 64). Como já aludimos, o lugar de Gaia foi uma das duas povoações 

                                                 
159 O vale muito encaixado do Douro deu origem à Lenda dos Três Rios: O Douro foi o último que acordou; por isso rompeu onde pôde, 

sem se importar com a escolha de sítio, e eis porque as suas margens são tristes e pedregosas. Recolha e citação de J. Leite de 

Vasconcelos em Tradições Populares de Portugal (2.ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986, p. 114, apud MARQUES; 

PEDROSA 1990: 164). 
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medievais que deu origem à atual cidade de Vila Nova de Gaia. A outra foi Vila Nova. Estas duas 

povoações ribeirinhas integravam a freguesia de Santa Marinha e ocupavam espaços distintos: 

Gaya, a povoação antiga, situava-se na encosta da colina do Castelo, estendendo-se para nascente 

até ao ribeiro das Azenhas ou de Santo Antão, onde confrontava com a povoação de Villa Nova, a 

povoação sede, de fundação medieval, que se prolongava até à fonte do Cabeçudo A união destas 

duas povoações e dos seus arrabaldes, em 1834, deu origem ao concelho de Vila Nova de Gaia, 

onde aquela freguesia se passou a integrar (GUIMARÃES 1995a: 29-30). 

A rua Viterbo de Campos terá sido uma das vias estruturantes da povoação de Gaia, 

partindo da zona ribeirinha junto ao cais
160

 subia em direção a outro importante itinerário – hoje 

rua do Rei Ramiro, dando acesso aos vários arruamentos que conduziam ao topo da colina e 

circundavam o Castelo. Não é, por isso, de estranhar o perfil estreito, encravado e íngreme que 

esta artéria apresenta, nem tão pouco a localização da Igreja do Bom Jesus de Gaia à face deste 

caminho, onde também apareceram relevantes vestígios arqueológicos (GUIMARÃES 1995a).  

 

4.3. Descrição e principais resultados 

A intervenção arqueológica foi realizada de acordo com as técnicas de escavação e registo 

arqueológico desenvolvidas e publicadas por Edward C. Harris, em 1979 (HARRIS 1989). 

Os trabalhos desenvolveram-se em duas fases: a primeira, em 2007, com a execução de 

sondagens de avaliação prévia; a segunda, em 2010, dando cumprimento às medidas 

minimizadoras decorrentes da fase anterior, compreendeu o alargamento de uma das áreas 

escavadas e o acompanhamento arqueológico da obra. 

O acrónimo atribuído à intervenção nos registos de campo foi VTC 10 – rua Viterbo de 

Campos n.º 10, distinguindo-se as duas fases dos trabalhos pela indicação do ano de execução: 

VTC 10.07 – Ano de 2007, e VTC 10.10 – Ano de 2010. 

 

4.3.1. 1.ª fase: 2007 

Na 1.ª fase
161

, procedeu-se à abertura de duas sondagens nos espaços que iriam ser mais 

afetados pela construção da obra, abrangendo uma área total de 13m
2
 e distinguindo-se duas zonas 

de intervenção arqueológica. 

A Zona 1 localizou-se no interior do edifício do meio, que faz o gaveto da rua, constituído 

por rés-do-chão, cuja arquitetura denuncia a função de armazém, e um andar nobre para 

habitação. Aqui foi aberta uma sondagem (sondagem 1), junto à parede que delimita o edifício a 

                                                 
160 Corretamente o topónimo cais de Gaia deverá referir-se a este local e não ao cais de Vila Nova, a nascente, como erradamente se tem 

publicitado após a renovação daquela área para espaço de restauração e lazer. 
161 Decorrida entre os dias 9 e 12 e 22 e 26 de Janeiro de 2007, com a seguinte equipa: Laura Sousa (arqueóloga responsável), Carlos 

Alberto Loureiro, Franceline Gaspar e Rui Oliveira (colaboradores; licenciados em História, História da Arte e Artes Plásticas – Pintura 

pela Universidade do Porto). 
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Oeste, com as dimensões de 2m x 2m, perfazendo uma área escavada de 4m
2
. De notar que o 

nível de circulação encontrava-se rebaixado, cerca de 0,5m, em relação à estrada. Esta sondagem 

deu-se por concluída quando se atingiu o afloramento rochoso natural (U.E. 07), detetado logo 

após o início da escavação a cerca de 3cm de profundidade, mas tendo um desnível de cerca de 

1m. Não foram detetadas quaisquer estruturas, à exceção da parede em granito que delimita a casa 

(U.E. 03). Os restantes níveis estratigráficos correspondiam ao piso de circulação, composto por 

areia e saibro (U.E. 01), ao enchimento e interface vertical da vala de fundação da parede da casa 

(U.E. 02 e 04, respetivamente), escavada na rocha, a um nível com inclusões frequentes de 

material de construção e carvões (U.E. 05), que poderá estar associado ao facto de aí ter laborado 

uma carvoaria ou a um momento de destruição e/ ou obras no local e, finalmente, ao interface 

vertical de um “corte” no afloramento (U.E. 06) que, dada a exiguidade da sondagem, não foi 

possível perceber se era natural ou artificial. O material exumado apresenta uma cronologia entre 

os séculos XIX e XX e é composto por cerâmica (comum, faiança, azulejo e de construção), 

vidro, fio de cobre e plástico. Tendo em conta os resultados da sondagem e o facto de os 

desaterros a executar pela obra se concentrarem junto à área intervencionada (com uma 

profundidade entre os 0,5 e 1 metro), entendeu-se não haver necessidade de realizar mais 

trabalhos arqueológicos nesta zona (SOUSA 2007: 12). 

A Zona 2 correspondeu a uma das partes do logradouro do edifício, elevado ao nível do 1.º 

piso da habitação, onde a obra previa uma escavação de 3,30m. Nesta zona, realizou-se outra 

sondagem (sondagem 2), com as dimensões de 3m x 3m, perfazendo uma área escavada de 9m
2
. 

Após a remoção das primeiras camadas, deparamo-nos com um nível de aterro constituído 

maioritariamente por fragmentos cerâmicos de faiança, sobretudo sem o acabamento vidrado 

(ditos em chacota ou biscoito), onde se entreviam louças de uso doméstico (pratos, pires, canecas, 

penicos, tinteiros, depósitos de areia…), decorativo (jarras, figuras, pinhas, vasos, globos, leões 

para jardim…), revestimento e construção (azulejos, telhas…), algumas contendo contas, 

indicações e desenhos a lápis, ou marcas – ARAUJO LIMA PORTO, entre outros materiais 

associados à produção cerâmica, como utensílios para a cozedura de peças (trempes e prismas). 

Só este espólio ocupou 28 caixas plásticas vazadas (“contentores”). Ao retirar esta unidade 

estratigráfica (U.E. 07), com uma potência de cerca de um metro, começou a surgir, no limite 

sudoeste da quadrícula, um pequeno muro em granito e tijolo, cuja única parede visível se 

encontrava toscamente rebocada (U.E. 08). Sob a U.E. 07 registaram-se ainda três camadas 

distintas: a U.E. 09, relativa a uma concentração de argila amarela (caulino), junto ao corte 

noroeste da sondagem; a U.E. 10, constituída por um sedimento amarelo que envolvia grande 

quantidade de pedras (de pequena e média dimensão), provavelmente resultante da destruição da 

estrutura com a U.E. 08; e a U.E. 12, de composição argilosa, constituída por barro e pedras de 
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pequeno e médio porte, onde eram visíveis ténues vestígios de cinzas. Estas unidades encobriam 

um piso em tijoleira refratária (U.E. 14), associado àquele muro. Apercebemo-nos, então, que 

estávamos dentro de um qualquer compartimento de carácter fabril, outrora assim aterrado e 

desativado. Embora a história da vizinha fábrica de Santo António de Vale de Piedade nunca 

tivesse estado associada a estes edifícios e terrenos, tornava-se óbvio, perante os dados 

arqueológicos, que estes eram vestígios daquela antiga manufatura de louça. 

Face aos resultados da intervenção, propusemos como medidas minimizadoras, no respetivo 

relatório preliminar, a escavação de toda a área do logradouro a afectar pelo projecto de 

construção (ver Projecto de Arquitetura – Área de escavação 1), alargando a sondagem 2, que 

sugerimos ser efectuada de acordo com seguintes etapas: a) desaterro mecânico, ou recorrendo a 

meios expeditos, da área do logradouro, sob acompanhamento arqueológico, até à U.E. 05 

identificada na sondagem 2; b) recolha do espólio cerâmico da U.E. 07 (“caqueiro”); c) 

escavação arqueológica, de forma a definir e compreender as estruturas detectadas na sondagem 

2 (U.E. 08 e 14); d) registo, caracterização, implantação topográfica e levantamento das 

estruturas identificadas; e) prosseguimento dos trabalhos de escavação arqueológica até atingir 

o afloramento natural ou até à cota da obra prevista para esta zona (3,30 m). Caso os 

promotores decidam não avançar com obras na área do logradouro, deverá proceder-se à 

protecção da sondagem 2 com geo-têxtil. (SOUSA 2007: 11-12). 

A nossa proposta de ação foi aprovada pelas entidades da tutela. Esclarecidos sobre as 

condicionantes à obra que pretendiam fazer, os proprietários optaram por não avançar com o 

projeto, assumindo que o iriam reformular de modo a não atingir o logradouro e, 

consequentemente, ficarem desobrigados de uma nova fase de trabalhos arqueológicos. Os 

vestígios arqueológicos foram, então, protegidos com manta geotêxtil e novamente aterrados, em 

Maio de 2007, ficando nós a aguardar a decisão definitiva quanto ao futuro daquele espaço. 

 

4.3.2. 2.ª fase: 2010 

Apesar de lamentável, foi por mero acaso que estes vestígios se salvaram! Em Agosto de 

2010, realizavam-se trabalhos arqueológicos na fábrica do Cavaquinho e, ao passar na marginal 

de Gaia, um dos membros da equipa (Rui Oliveira) deparou-se com uma máquina retroescavadora 

que entrava nos terrenos acima intervencionados. Imediatamente fomos contactadas e, na 

impossibilidade de nos deslocarmos ao local, informamos um dos gerentes da empresa Empatia – 

Arqueologia, Lda. (André Nascimento), que prontamente aí se dirigiu. Esclarecida e regularizada 

a situação, junto dos proprietários, da DRCN e do IGESPAR, os trabalhos arqueológicos puderam 

avançar. 
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A 2.ª fase
162

 deu cumprimento às medidas minimizadoras atrás enunciadas e compreendeu o 

alargamento da área da sondagem 2, com a escavação integral do logradouro sobre-elevado. Para 

tal, removeu-se mecanicamente as terras que tinham tapado a quadrícula, em 2007, e a primeira 

camada vegetal (U.E. 01), detendo-se a máquina na U.E 05, de nivelamento do terreno. A partir 

daqui, os trabalhos foram executados manualmente. Registou-se os restos de uma canalização em 

grés, identificada na 1.ª fase (U.E. 03), com a marca F. C. ALMAS DA AREOSA AGUADA DE 

CIMA
163

, que assentava sobre uma canalização em pedra, também detetada na 1.ª fase (U.E. 11). 

Esta última apoiada no depósito cerâmico (U.E. 07) e nos restos do muro da estrutura fabril 

arrasada. Sobre a camada de “cacos” (U.E. 07) encontrámos uma moeda de 40 réis D. Maria II 

(1834). Começamos, depois, a recolher o espólio do aterro: os fragmentos de maior dimensão 

foram acondicionados diretamente em sacos e caixas plásticas vazadas; os mais pequenos, 

removidos com o sedimento, posteriormente crivado na totalidade. No total, enchemos 46 caixas 

só com o material cerâmico desta unidade. No mesmo estrato registamos um numisma de X réis 

de D. Maria I (1797) e uma espécie de estilete ou teque em osso de baleia, que permaneceu intacto 

entre os milhares de fragmentos cerâmicos. Nas últimas camadas que enchiam a estrutura (U.E. 

09, 10 e 12), pudemos confirmar um ténue nível com vestígios de incêndio sobre a U.E. 12, 

concentrado na esquina da estrutura junto à casa, que registamos e individualizamos (U.E. 21). 

Escavadas estas unidades, pudemos, finalmente, observar o que restava daquela antiga construção 

fabril. 

A escavação em área permitiu ainda identificar os restos de um pavimento empedrado, que 

poderá ser coevo da primeira estrutura, associado a alguns degraus soterrados pelo nivelamento do 

logradouro, e a base de uma pequena estrutura de combustão, semicircular, em tijolo burro, com 

algumas ferragens integradas, assente entre o tanque e a parede da casa, cuja funcionalidade 

desconhecemos, mas sugerimos uma interpretação adiante. Todas estas construções foram 

demolidas, com acompanhamento arqueológico, tendo em vista a execução do projeto 

arquitetónico. 

 

 

 

                                                 
162 Ocorrida entre 15 de Setembro e 7 de Outubro de 2010, com a seguinte equipa: Laura Sousa (arqueóloga responsável), Bruno Varandas, 

Hugo Sampaio, José Miguel Oliveira (arqueólogos; licenciados pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto) e Rui Oliveira 

(desenhador; licenciado em Artes Plásticas – Pintura). 
163 Fábrica de Cerâmica das Almas da Areosa, localizada na freguesia de Aguada de Cima do concelho de Águeda. Ainda em atividade, 

com a denominação Almas D'Areosa-Cerâmicas, SA (http://www.almas-design.com/). 
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http://www.almas-design.com/
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4.4. Os vestígios arqueológicos da fábrica 

4.4.1. Uma estrutura e a reavaliação espacial e arquitetónica 

A estrutura arqueológica identificada corresponde a um antigo tanque para preparação de 

argila pertencente à fábrica de louça de Vale de Piedade. 

Na Arte da Louça Vidrada (Arte, 1805), podemos observar este tipo de construções, 

localizadas na oficina de preparação do barro, em espaço aberto. A configuração dos tanques 

variava consoante a sua função. O tanque, ou pia, para molhar o barro era feito no chão de 

proposito, ficando ordinariamente junto de hum poço, para evitar a condução d’agoa (Arte, 

1805, p. 7). A sua dimensão podia ser quasi de cinco, ou seis pés de profundidade
164

, e de huma 

grandeza proporcional á quantidade da obra, que se tem para fazer: os lados são guarnecidos de 

taboas, e o fundo he ordinariamente calçado de ladrilhos, tijolos quadrados, ou de pedras 

lavradas (Arte, 1805, p. 7). Os tanques para coar o barro, muito grandes, e espaçosos, mas de 

menor profundidade – quasi de tres, ou quatro pés
165

, podiam ser cavados no chão ou armados 

sobre o chão, guarnecidos de ripas, ou taboas firmes, ou seguras por estacas (Arte, 1805, p. 8). 

Também o fundo destes tanques era calçado de ladrilhos, tijolos, argamassa, ou pedras (Arte, 

1805, p. 8). 

Pelas suas características, julgamos que o presente caso se enquadra no segundo tipo, 

servindo, portanto, para coar o barro. Apresentava uma forma trapezoidal, com a parede sul a 

definir uma ligeira curvatura e extremidade rematada em bico, junto à casa. Desconhecemos o 

propósito deste formato irregular, mas talvez resulte da necessidade de adaptação à morfologia do 

espaço disponível. O fundo era revestido com ladrilhos quadrados, onde se observava, 

sensivelmente a meio, uma ranhura perpendicular, que se prolongava nas paredes, a qual, 

achamos, é o negativo de uma provável estrutura amovível, em madeira, para divisão do tanque 

em dois. Este taipal de madeira deveria estar colocado quando se iniciou o aterro do tanque, pois, 

num dos lados da ranhura, amontoou-se um nível de argila (U.E. 9), como que amparado por uma 

parede invisível. Embora estivesse destruída, estimamos que teria uma altura de cerca de 1,20m.  

A descoberta de uma estrutura da fábrica de Vale de Piedade não era expectável neste 

terreno, mas antes nos socalcos imediatamente acima, onde é sabido que ela esteve instalada. Este 

achado revelou uma área de laboração mais antiga, desconhecida até então, e a sua anulação ainda 

durante o funcionamento da fábrica, sugerindo uma mudança das instalações. Este dado 

arqueológico evidente “obrigou-nos” a rever a localização da manufatura, tentando perceber quais 

foram, efetivamente, os espaços e edifícios por ela ocupados. As conclusões a que chegamos 

originaram o Capítulo 5 – Arquitetura e espaços da fábrica. 

 

                                                 
164 Isto é, entre 165cm e 198cm. 
165 Isto é, entre 99cm e 132cm. 
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4.4.2. Um depósito de aterro e o estudo de uma vasta produção datável 

O entulho usado para aterrar o tanque constitui outro grupo de vestígios arqueológicos da 

fábrica de Santo António de Vale de Piedade. 

O registo de campo permitiu-nos perceber como se procedeu à destruição e ao aterro 

daquela estrutura. As paredes do tanque foram rebaixadas, sobretudo a parte sul, com o remate em 

bico, onde se apoiou, depois, a canalização em pedra, sendo aí que se encontrava mais destruído 

(quase até ao chão). As sobras desta demolição foram atiradas para dentro da estrutura que se 

pretendia anular, onde estavam restos da sua utilização (barro). Assim se constituíram as unidades 

arqueológicas 10 e 12, sendo que sobre esta última encontraram-se vestígios de terra queimada 

(U.E. 21), arrastados aquando dos trabalhos de demolição. A U.E. 9 (bloco de argila, que 

encostava, num dos lados, à ranhura da estrutura) faz-nos pensar que algum taipal de madeira 

estaria colocado quando se iniciou o aterro. O enchimento do tanque foi feito no sentido do monte 

para o rio, daí a inclinação que os vários depósitos arqueológicos apresentavam, sempre com esta 

pendente. 

Visto que os restos da sua demolição não eram suficientes para o tapar, recorreu-se a algum 

lixo (telhas, tijoleira, garrafas, um vaso de louça vermelha, talvez partido, restos de uma panela de 

louça preta…), claramente também insuficiente, e, finalmente, aos produtos cerâmicos da fábrica. 

No que respeita à obra cerâmica descartada, parece-nos que os primeiros objetos arremessados 

eram mais pequenos e maioritariamente vidrados (provavelmente, peças com defeito ou de 

refugo), mas, mais uma vez, não sendo bastantes para aterrar o malfadado tanque, recorreu-se aos 

materiais em chacota, onde se destacam os elementos de ornamentação exterior (pinhas, globos, 

vasos…), verificando-se na parte superior do aterro um predomínio destas peças, de maior 

envergadura, entre os quais também se encontravam diversos materiais e acessórios para a 

produção da louça. 

Se o aterro integra elementos que propositadamente foram aí colocados, com o fim de 

desativar aquela estrutura fabril, outros há que aí quedaram por descuido e que nos revelam quem 

executou este trabalho. É o caso de um compasso de ferro ou de um estilete em osso de baleia, 

certamente caídos do bolso de algum operário da fábrica, ou de dois botões de osso e uma moeda 

de 1797. 

A recolha deste depósito (U.E. 07) traduziu-se, no campo, em 74 caixas (ou “contentores”) 

de materiais arqueológicos para analisar. Após a sua separação e classificação, compreendemos 

que tínhamos em mãos um vasto e diversificado conjunto, constituído por milhares de fragmentos 

cerâmicos e outros objetos de natureza diversa. Da produção da fábrica (louças e respetivos 

utensílios de fabrico aí manufaturados) contabilizamos 74260 fragmentos cerâmicos, que 

perfaziam mais de uma tonelada de peso. Além destes, o aterro integrava 55,5kg de fragmentos 
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cerâmicos exógenos, isto é, não produzidos pela fábrica, 15kg de argila (caulino) e 3kg de objetos 

de ferro. O estudo e interpretação destes vestígios resultaram nos Capítulos 6 e 7 deste trabalho.  

Pelo tipo de contexto arqueológico (um aterro fechado) e pelas características do espólio 

cerâmico recolhido (muito homogéneo), desde logo percebemos que correspondiam a um período 

de tempo particular. Se conseguíssemos chegar à sua datação – ao momento em que aquele tanque 

foi aterrado, poderíamos caracterizar a produção da fábrica de Vale de Piedade numa determinada 

época e perceber quando foi aquela estrutura abandonada. 

 

4.4.3. Datação dos achados 

A questão da datação foi uma das mais pertinentes neste estudo, pois, tendo em conta que 

estávamos perante um contexto arqueológico fechado, que manifestamente demonstrava uma ação 

isolada no tempo – a do aterro do tanque, tínhamos noção que, datando esse momento, facilmente 

chegaríamos à cronologia da estrutura e dos restantes materiais arqueológicos. 

Vários elementos nos apontavam para meados do século XIX. Desde logo, as características 

do conjunto cerâmico exumado mostravam, claramente, uma tecnologia de fabrico semi-

industrial, que usava já a técnica da estampilha (patente na decoração das peças)
166

, mas não a 

prensa para o fabrico de azulejos (todos com o tardoz liso)
167

. Posicionando-nos, assim, no 

período que mediava entre 1822 e 1870. Por outro lado, as únicas marcas identificadas na louça 

correspondiam à gerência de João de Araújo Lima, ostentando o seu nome, o que ocorreu entre 

1840 e 1861. As duas moedas recolhidas eram os elementos que “puxavam” a cronologia do 

contexto arqueológico um pouco mais para trás: uma de 1797, encontrada no próprio aterro 

cerâmico (U.E. 07); outra de 1834, perdida na camada que cobria este aterro (U.E. 20). 

As hesitações desvaneceram-se quando encaramos com um documento que obrigava à 

demolição dos tanques datado de… 29 de Agosto de 1846! 

Trata-se do contrato de venda entre Joaquim Augusto Kopke e João de Araújo Lima, 

quando este adquiriu a fábrica de louça e os terrenos em que a reedificara, após um incêndio 

ocorrido no Natal de 1843
168

. Entre as várias obrigações estabelecidas, uma especifica: 

Igualmente é obrigado o segundo outorgante [Araújo Lima] a demolir os tanques que 

actualmente existem junto da mina do primeiro outorgante [Kopke], e a nunca concentir 

depozitos, ou aglomaração d’aguas no lugar dos mesmo tanques, porque de suas infiltrações 

                                                 
166 A referência mais antiga à técnica da estampilhagem em Portugal é relativa à fábrica de Miragaia, onde já se utilizava em Janeiro de 

1822 (FERNANDES 2008: 34). 
167 A introdução de prensas para o fabrico de azulejos verifica-se, em Portugal, a partir de 1870 (MARIZ 2009: 12), sendo possível 

comprovar o uso de dois destes maquinismos na fábrica de Vale de Piedade aquando do Inquérito Industrial de 1881 (RELATÓRIO… 

1881: 296). Ainda no que respeita ao espólio azulejar, a inexistência de exemplares de meio-relevo (realizados com recurso a molde e 

contramolde prensados mecanicamente) indicava a mesma cronologia. 
168 Este documento encontra-se publicado na obra do Padre Leão (LEÃO 1999: 467-470, Apêndice 83), procedemos, contudo, à transcrição 

do original apresentada no anexo documental. 
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provem grave damno aos armazens do primeiro outorgante, que ficão inferiores ao terreno. 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0474/44v). 

Esta escritura esclareceu-nos, ainda, outros elementos patentes na escavação arqueológica: 

Outrosim declara o primeiro outorgante [Kopke], que concente que o segundo outorgante 

[Araújo Lima], traga encanada para a caza a agua do seu terreno sem que por isso em tempo 

algum elle primeiro outorgante e seus sucessores possão allegar posse ou direito sobre a dita 

agua, podendo o segundo outorgante quando quizer, cortar ou levantar os respectivos 

encanamentos, contanto porem que á sua propria custa repare os estragos e damneficações 

cauzadas. […] Outrosim declara mais o primeiro outorgante que ao segundo outorgante ficava 

pertencendo o dar sahida a todas as vertentes que da propriedade vendida possão vir prejudicar 

a propriedade delle primeiro outorgante, para o que lhe concede faculdade para entroduzir as 

ditas vertentes no cano geral que tem uma bôca na viella que fica por detras do armazem grande, 

e condus os despejos ao rio Douro, sendo reparado e consertado em commum este dito cano 

quando venha a obstruir-se. E quando o segundo outorgante, seus herdeiros e sucessores não 

dêem a devida direção as vertentes e enxurros, os damnos que d’ahi provierem serão sempre 

integralmente emdemenizados por elle, seus herdeiros, ou sucessores. 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0474/44v). Cremos ter identificado estes dois encanamentos. O da 

água conduzida dos terrenos do Kopke para a propriedade comprada por Araújo Lima 

corresponderá à canalização de pedra apoiada nos tanques destruídos (U.E. 11). O de saída das 

vertentes que desembocava no cano geral, que levava os despejos ao rio Douro, deverá 

corresponder à vala identificada durante o acompanhamento arqueológico, perpendicular e a uma 

cota mais baixa do primeiro. Verificamos, assim, que estas estruturas arqueológicas estão 

associadas e a destruição de uma (tanque) é coetânea da construção das outras (encanamentos). 

Considerando que estávamos em finais de Agosto de 1846 quando este documento foi 

lavrado, não deverá ter passado muito tempo entre a sua assinatura e o aterro e destruição dos 

tanques. Por conseguinte, os vestígios arqueológicos da fábrica de Santo António de Vale de 

Piedade aqui encontrados – estruturas, matérias-primas, utensílios e produtos – têm como data 

limite o ano de 1846. 
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CAPÍTULO 5 – Arquitetura e espaços da fábrica 

 

5.1. Espaços de produção 

Optamos por dividir, nesta análise, os espaços que constituíam o núcleo principal da fábrica 

e os que ficavam no exterior, afastados a uma distância considerável, como era o caso das áreas de 

moagem, forçosamente localizadas próximo dos cursos de água. 

 

5.1.1. O núcleo fabril principal 

5.1.1.1. A fábrica de louça fina de Jerónimo Rossi, a primeira de Santo António de Vale de 

Piedade (1783 – 1821)169 

Foi em 1783 que Jerónimo Rossi iniciou a montagem da sua fábrica de loiça fina. O lugar 

escolhido para a sua implantação foi Gaya, nas imediações do Convento de Santo António de 

Vale da Piedade, do qual tomou o nome embora estivesse implantada na Quinta da Eira
170

. A 

proximidade relativamente ao rio, como já analisamos, foi um dos fatores fundamentais, senão o 

principal, para a instalação desta unidade. 

Em Agosto desse mesmo ano, o genovês tomou de arrendamento a João Ferreira Pinto da 

Silva
171

, guarda-mor da alfandega da cidade da Bahia, […] quinta armazens e cazas em o lugar 

de Gaya alem do rio Douro junto ao convento de Santo Antonio de Valle de Piedade, […] por 

tempo de tres nove annos. O contrato iniciou-se no dia de São Miguel do mesmo ano e o valor 

anual a pagar seria de vinte e seis moedas de ouro de quatro mil e outocentos reis cada hũa 

(ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/125-126v). 

Entre as várias condições estabelecidas uma obrigava Jerónimo Rossi a circuitar de muro a 

dita quinta e que seja seguro e em altura proporcionada, para o qual retiraria do aluguer de cada 

hum anno […] onze moedas para se ir pagando da dita despeza e tambem satisfazer a decima 

respeciva [sic] (ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/125v). Uma outra cláusula salvaguardava que 

não podera elle Jeronimo Rossi pedir mais bemfeitorias do que travejar o sobrado do armazem 

com as traves que forem percizas as quaes sahirão da dita quinta e algum taboado que comprar 

para o solho
172

 do sobrado e tudo o mais que fizer sera por sua conta 

(ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/125v). E no caso de o arrendatário fazer na quinta algũa caza ou 

                                                 
169 Este tema foi por nós apresentado no congresso Velhos e Novos Mundos: Congresso Internacional de Arqueologia Moderna, realizado 

em Lisboa em Abril de 2011, estando publicado nas respetivas atas (SOUSA 2012). A versão aqui apresentada atualiza e retifica alguns 

aspetos então tratados. 
170 Vasco Valente referiu ser este o nome da propriedade onde Rossi estabeleceu a sua fábrica (VALENTE 1931: 27). A primeira vez que o 

vemos surgir na documentação consultada até ao momento é no inventário de bens realizado pelo falecimento de D. Teodora Fontana, 

esposa de Jerónimo Rossi, em Dezembro de 1813, onde figura entre as pertenças do casal: a sua quinta chamada da Eira 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0438/67). 
171 João Ferreira Pinto da Silva, ausente na Baía, dera ordem ao seu procurador Doutor José Ferreira Coelho Teixeira de Barbosa, em Junho 

de 1779, para arrendar toda a dita propriedade a sojeito Estrangeiro (ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/125v). 
172 O mesmo que soalho – Forro de taboas (BLUTEAU 1720: Tomo VII, 668 e 706). 
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mirante findo o tempo do arrendamento e sahindo podera desfazellas assim como as vidraças que 

puzer as podera tirar e dellas se utilizar (ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/126). 

Do aspeto geral da quinta encontramos apenas uma referência vaga ao seu arvoredo, que 

devia ser extenso a julgar pela autorização concedida para dele se extrair a madeira para as traves 

do sobrado: em quanto ao arvoredo não podera elle cazeiro cortar arvore pelo pé não sendo para 

fermozear rua ou alegrete ou para plantar outra no seu lugar mais rendoza 

(ADP/NOT/CNPRT02/001/0359/126). 

Neste seguimento, Rossi requereu vistoria à Câmara do Porto porque pretendia morar a 

propriedade que arrendou naquele sitio, e fazer mays outras obras (AHMP/A-

PUB/3418/4/107v). No respetivo Auto de Vistoria, datado de 19 de Novembro daquele mesmo 

ano (1783), podemos constatar a localização da dita propriedade – sitio por sima do Caes de Gaia 

freguezia de Villa Nova de Gaia – e as condições impostas ao requerente, explicando-se-lhe que 

podia fazer o muro que pertendia não tomando parte algũa do caes, e servidão publica, 

continuando da quina do almazem do padre Jozé Pedro a concluir na quina das cazas da 

propriedade que pertende morar (AHMP/A-PUB/3418/4/107v). 

Estes dois documentos permitem-nos retirar algumas conclusões sobre a fisionomia da 

primitiva FSAVP. A especificação de que Rossi arrendou quinta armazens e cazas indica-nos que 

a propriedade escolhida para instalação da fábrica possuía já construções
173

 e permite-nos 

vislumbrar algumas das suas características. Nesta análise é fundamental termos em conta a 

terminologia da época para melhor podermos caracterizar aquele espaço. No século XVIII, o 

termo quinta não difere muito do significado atual: alude a uma Casa de campo ou fazenda de 

lavoura no campo com sua casaria (BLUTEAU 1720: Tomo VII, 65), o que acentua o carácter 

rural da propriedade e a existência de estruturas habitacionais e funcionais. Já as palavras 

armazem e caza podem não corresponder a edificações individualizadas, mas antes a 

compartimentos de um edifício. O primeiro relacionado com o armazenamento de materiais em 

grande quantidade
174

 e o segundo a áreas funcionais distintas
175

, por exemplo casa de pisar o 

barro ou da roda. 

O edificado existente na quinta foi, com certeza, aproveitado e adaptado para espaços de 

laboração da própria fábrica, como nos dá a entender a referência à pretensão do arrendatário para 

travejar o sobrado do armazem e colocar taboado […] para o solho do sobrado, aquando do 

contrato de arrendamento. Murar a quinta, travejar o sobrado do armazém, arranjar o respetivo 

soalho e aplicar vidraças são as obras que Rossi inicialmente parece ter feito. Não sabemos qual a 

                                                 
173 Um documento de contrato de emprazamento de 1717 daquela mesma quinta arrendada por Rossi refere-nos pelo menos uma construção 

existente à altura, uma casa: ezcriptura de contrato de emprazamento da quinta e caza e terra pertença de D. Francisco Furtado de 

Mendonça e Menezes, fidalgo de sua Magestade, e sua mulher (ADP/NOT/CNPRT04/001/4238/253-256). 
174 A casa em que se guardão […] qualquer provizão, & quaesquer matérias em quantidade (BLUTEAU 1712: Tomo I, 269). 
175 Casa. […] edificio […]. Peça, ou parte do edifício. Aposento, & c (BLUTEAU 1712: Tomo II, 172-173). 
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quantidade, tipologia e o estado das edificações da quinta, mas pelo menos um armazém serviu 

certamente para o primeiro arranque da produção. Terá alguma estrutura sido construída de raiz 

para esse fim? A documentação tal não nos indica. Somente após o falecimento de Jerónimo Rossi 

encontramos a primeira alusão a novas construções naquela propriedade erigidas pela sua filha 

Joana. 

O sítio onde se localizava a propriedade arrendada é designado por sitio por sima do Caes 

de Gaia, aludindo à proximidade ao rio em local de atracagem. Esta proximidade é ainda mais 

explícita quando na continuação do Auto de Vistoria se explica que o muro que Rossi pretendia 

fazer podia ser construído desde que não afetasse parte algũa do caes, e servidão publica, 

deixando claro que um dos limites do terreno da fábrica ficava junto ao dito Caes de Gaia e de um 

caminho público, onde Rossi veio a edificar o muro de limite de propriedade. 

Obtida a licença régia para abertura da sua fábrica de louça fina, a 25 de Junho de 1784 

(AHMOP/JC8/Louça/289-290), Jerónimo Rossi arrendou, em Setembro do mesmo ano, uma 

azenha e duas cazinhas junto à fonte de Santo Antão, em Gaia, também por um período de nove 

anos (ADP/NOT/CNPRT08/001/0320/41-42). Santo Antão é um antigo topónimo relativo a parte 

da atual rua António Granjo, anteriormente denominada rua das Costeiras (GUIMARÃES 1995a: 

103-104). Este local é também referido na documentação coeva como lugar das Azenhas. 

Ainda no final do mesmo ano, no dia 10 de Dezembro, Rossi contratou dois mestres para a 

sua fábrica, a saber: Manuel José de Castro, como mestre que hé da Caza das Rodas 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/20v), e Amaro dos Reis e Matos, como Mestre que hé de 

vidrado e pintura (ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/21v). O período dos contratos era válido pelo 

tempo de quinze annos completos e sucessivos que hão-de principiar no primeiro dia do mes de 

Janeiro do anno que vem de mil setecentos oitenta e sinco, se tanto durar a administração e 

existencia da mesma Fabrica (ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/21v). Nestes dois documentos a 

única menção a espaços fabris diz respeito a casa das rodas e fornos. Ambos os contratados eram 

moradores no lugar de Massarelos, o que levou Magalhães Basto a suspeitar que poderiam ter 

colaborado anteriormente na fábrica de Massarelos (BASTO 1959b: 1). Suspeita que se confirma 

para Manuel José de Castro, por um contrato de paga, rasa e quitação, assinado em 30 de 

Outubro de 1780, onde se declarou fabricante da fabrica de loussa de Massarellos 

(ADP/NOT/CNPRT04/001/4375/36v). 

Dias depois, a 23 de Dezembro de 1784, Jerónimo Rossi contratou José Joaquim Barbosa, 

oficial de pintor, morador na rua da Praya de Miragaia, cujo contrato era válido pelo tempo de 

dois anos e principiava aquando dos anteriores – no primeiro dia do mes de janeiro do anno que 

ha-de vir de mil setecentos oitenta e sinco. Ficava obrigado a trabalhar em exclusivo na fábrica de 

Vale de Piedade, pintando as louças que nella se laborarem, como lhe determinar o mestre 
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respectivo da mesma fabrica, a que se sugeita durante o dito tempo 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0321/33v-34). Este mestre era Amaro dos Reis e Matos. Tal como 

julgamos para os dois contratos precedentes, o facto de José Joaquim Barbosa residir em Miragaia 

poderá sugerir que era antigo assalariado da fábrica de Miragaia, o que não é de estranhar, pois, 

para garantir o bom funcionamento da sua fábrica, Jerónimo Rossi teria que angariar mão-de-obra 

experiente e só a encontraria nas manufaturas então existentes. 

Estes acontecimentos – arrendamento da azenha, contratação de dois mestres e de um oficial 

de pintura – mostram-nos que a FSAVP estava a preparar o seu arranque na produção de louça, 

tendo iniciado laboração muito provavelmente no primeiro dia de Janeiro de 1785, conforme ficou 

anotado naqueles contratos
176

. Daqui inferimos que a peça marcada Rossi 1785 corresponde 

efetivamente a um produto do ano inaugural da manufatura e corrobora, também ela, a data em 

que a mesma encetou atividade. 

A propriedade arrendada por Rossi foi depois por ele arrematada em praça pública, a 4 de 

Julho de 1790, por 2.250$000 rs. (VALENTE 1931: 27). 

Posteriormente (1792) acertou um problema de servidão com o vizinho José Gomes dos 

Santos, proprietário de um armazém e campo chamado do Pombal
177

, situados a poente da fábrica, 

cedendo-lhe algum terreno para a construção de um caminho junto à cerca do convento 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0347/107v-108v). Ficava José Gomes dos Santos com a obrigação de 

mandar fazer á sua custa o muro que devide a terra que o dito Jeronimo Rossi lhe concedeo de 

boa pedra que fique bem siguro principiando da parte do Caes tudo asima athe a barreira tendo 

o dito Jeronimo Rossi nella meação e se obriga este a concorrer nessa despeza com a pedra de 

muro que elle tinha mandado fazer a annos da mesma parte e que premite se desfizese em 

consequencia desta convenção e contrato (ADP/NOT/CNPRT08/001/0347/108-108v). A área 

ocupada pela FSAVP vê-se assim diminuída, delimitando-se a propriedade com um novo muro e 

desfazendo-se o que Rossi havia feito anos antes. 

No final da década comprou dois terrenos
178

 que ampliaram novamente a propriedade, 

ambos adquiridos a Ana Clara da Costa Morais, viúva do antigo vizinho José Gomes dos Santos, e 

                                                 
176 Conforme julgou também Magalhães Basto (BASTO 1959c: 3). 
177 José Gomes dos Santos aparece como armeiro do Primeiro Regimento da cidade do Porto e morador na rua da Ferraria de Baixo no 

documento em que comprou este mesmo armazem com hum campo chamado do Pombal pegado a elle a D. Ana Pacheco Pereira de 

Andrade e sua irmã D. Joana Rafaela Hopman Pacheco Pereira, em 20 de Agosto de 1791 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0345/118v-120v). 
178 Ambos foreiros ao Convento de São Domingos do Porto, como se menciona na respetiva documentação. Estes terrenos pertenciam ao 

denominado Campo do Pombal. No Livro da Fazenda deste convento, do ano de 1737, encontrámos a descrição desta propriedade e a 

constituição dos respetivos prazos: Abaixo do castelo em Gaia se acha hum campo chamado do Pombal que pertence a capela de João Vas 

do Olival […] do qual se acha fazer este convento hum prazo em vidas de 3 pessoas em 16 de Agosto de 1541 a Bras Pereira […]. Em 8 de 

Setembro de 1717 se acha fazer este convento outro prazo em vidas de outras 3 pessoas a hũa Ursula Iria Botelho do dito campo […]. 

Comprou este campo Joze Gomes dos Santos em Agosto de 1791 […]. No seguinte anno vendeo o dito Joze Gomes dos Santos com 

autoridade deste Convento a metade do dito campo pela parte de cima a João Salgado de Almeyda defronte do xafaris de S. Domingos 

[…]. (ADP/MON/CVSDPRT/0035/229). No Foral de todos os rendimentos do mesmo Convento (ano de 1768), acompanhamos esta 

propriedade: Paga agora Anna Clara, que herdou; Jeronimo Rossi paga de reconhecimento dois frangos pella terra que comprou deste 

prazo, indicando-se como anos em que efetuou o pagamento 1800 a 1827 (ADP/MON/CVSDPRT/0049/377-377v). O último apontamento 

menciona a data em que este bem religioso foi incorporado na Fazenda Nacional: Reunido in totum em 26 de Junho de 1854 por D. Clara 
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José Duarte Mansores, seu segundo marido. O primeiro, em 1799, descrito como hum bocado de 

terra tambem sito em Gaia que parte do norte com o Caes que vai para Santo Antonio do sul com 

hua barreira
179

 dos vendedores do poente com hum Armazem dos mesmos do nascente com o 

comprador (ADP/NOT/CNPRT08/001/0379/132v-133). O segundo, em 1800, relativo a um 

pedasso de terra de Monte e Deveza com todas as suas pertenças entradas e sahidas novas e 

antigas, serventias e logradouros (ADP/NOT/CNVNG05/001/1349/80v), o qual parte do 

nascente [norte?] com terra da vendedora, sul com terra de João Salgado, nascente com Fabrica 

do comprador, e do puente com a cerca dos Relegiozos de Valle de Piedade 

(ADP/NOT/CNVNG05/001/1349/81v). 

Daqui inferimos que a propriedade inicial da Quinta da Eira foi significativamente 

aumentada pelas compras de terrenos que Rossi efetuou, recuperando também o terreno que 

voluntariamente cedera ao seu vizinho. Parece-nos que essa expansão física se terá feito sobretudo 

no sentido oeste, onde existiam terras de monte e devesa, em direção à cerca do Convento de Vale 

da Piedade. 

Além do espaço, agora bastante ampliado, junto à fábrica, Rossi continuava a utilizar a 

azenha da ribeira de Santo Antão, fazendo novo contrato de subemprazamento com Miguel 

Joaquim da Silva Toscano, em Outubro de 1802 (ADP/NOT/CNPRT09/001/4250/60v-62), e 

comprando-a depois em Junho de 1803 (ADP/NOT/CNPRT09/001/4252/21v-23). 

Um auto de visita e exame feito à fábrica de Rossi a 11 de Outubro de 1804 

(AHMOP/JC8/Louça) dá-nos conta do número de trabalhadores, 39 no total, sem contar com o 

administrador da mesma, João Baptista Marques, que guiou os inspetores pela fabrica e todas as 

suas offecinas. A composição da mão-de-obra descreveu-se da seguinte forma: onze offeciaes de 

roda, pintura, e forno, sinco aprendizes, oito travalhadores, hum homem no engenho de vidro, e 

quatorze rapazes que tudo faz trinta e nove pessoas. Especificou o mesmo administrador que na 

mesma, se fabrica sómente louça de barro, pintada, e vidrada, fina e de carregação de que 

prezentemente tem piquena quantidade pronpta. 

Em 1807 há o registo de uma sociedade entre Jerónimo Rossi e José Francisco Rodrigues, 

morador em Santa Marinha (Vila Nova de Gaia), entrando este para a fábrica como administrador. 

No documento estipulava-se que a admenistraçao tera com a nesesaria obrigação de asestir 

pessualmente na dita fabrica todos os dias e tambem as noutes de cozerem os fornos a loussa 

sendo presiso a fim de prezenciar e ensinar o milhor modo de arumar a loussa nos fornos e dar o 

provimento que for util para a economia e maior rendimento; e outrosim fica sugeito e obrigado 

a acudir em tudo quanto for util e nesesario para o aumento e melhoramento da dita fabrica 

                                                                                                                                                                          
Emilia de Mello Wige = conforme a carta regia n.º 10479 de 27 de Dezembro de 1854 – Porto – 31 de Outubro de 1861. 

(ADP/MON/CVSDPRT/0049/377).  
179 Barreira – Tea de madeira, ou estacada collateral a huma carreira (BLUTEAU 1712: Tomo II, 54-55). 
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acudindo aos concertos precizos para conzervação dos fornos e tudo o mais que existe § Nao 

podera porem o mesmo admenistrador Joze Francisco Rodrigues despedir ou aceitar ofeciaes ou 

pessoas para o emprego da dita fabrica sem ordem e conzentimento expresso delle dito Jeronimo 

Rossi. Da mesma forma nao podera elle dito Joze Francisco Rodrigues sem ordem ou 

conzentimento delle dito Jeronimo Rossi demolir ou fazer de novo obra algũa seja de qualquer 

qualidade que for e em satisfacao da sua admenistraçao e agencia regolada conforme fica 

declarado lhe dara elle Jeronimo Rossi em cada hum anno a quantia de quatrocentos e quarenta 

mil reis tudo em metal (ADP/NOT/CNPRT08/001/0415/31v). A passagem mais curiosa e 

intrigante deste contrato é a que se segue, pois refere-se que E outrosim estavao justos e 

contratados de enterrar a propria delle dito Jeronimo Rossi e mistica a dita fabrica de loussa se 

edefique outra de cal a custa delo [sic] Jeronimo Rosi. […] E acabada que seja e pronta com o 

presiso para trabalhar desse dia durante o tempo de nove annos serão os lucros ou percas 

repartidos tres quartas partes para mim [sic] e hũa quarta parte para elle Joze Francisco 

Rodrigues, cuja fabrica admenistrara durante os mesmos nove annos […] = Que todas as pessoas 

que se houverem de empregar na mesma fabrica serão nomeadas e aceitas por elle socio Joze 

Francisco Rodrigues com tanto porem que nao sendo porem algum do agrado delle Jeronimo 

Rossi a poderia espedir [sic]. Sendo tambem elle dito Joze <Francisco> Rodrigues sugeito e 

obrigado asestir a todas as obras que elle mandar fazer no terreno digo que elle Jeronimo Rossi 

mandar fazer no terreno da sua quinta onde se achão ambas as ditas duas fabricas. No caso 

porem que o dito socio Joze Francisco Rodrigues falte a algũas das condiçoens das duas 

admenistraçoens que lhe ficao encarregadas e na forma declarada sera obrigado a pagar a elle 

dito Jeronimo Rossi o prejuizo segundo a falta que houver […] 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0415/31v-32). Este documento, lavrado a 13 de Abril, não chegou a 

ter efeito, ficando por assinar, mas sugere a existência de uma fábrica de cal junto à fábrica de 

louça de Vale de Piedade. A escritura não é, contudo, clara quanto à sua efectiva laboração. 

No dealbar do século XIX, o complexo produtivo inicial criado e adaptado por Jerónimo 

Rossi parecia estável, não havendo notícias de transformações desde 1807, situação a que não 

deve ser alheia a conturbada conjuntura que então se vivia. 

Em 1814 há notícia da fábrica estar em meia decadência (AN/TT – Junta do Comércio, lv. 

454, apud SOEIRO et al. 1995: 234), facto para o qual contribuíam a já sentida perda do mercado 

colonial brasileiro e o rescaldo das invasões francesas. O número de operários que aí laboravam 

tinha diminuído em cerca de metade, embora as fontes discordem quanto ao total de trabalhadores 

que por essa altura empregava: um documento da Junta do Comércio indica 25 trabalhadores 
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(AN/TT – Junta do Comércio, lv. 454, apud SOEIRO et al. 1995: 234)
180

; e um outro elaborado 

pelo Tribunal da Relação do Porto afirma que Nela se empregavam vinte e uma pessoas (ADP – 

Tribunal da Relação do Porto. 2.ª Secretaria, pç. 1021 apud SOEIRO et al. 1995: 234, nota 

139)
181

. 

Dois Autos de Exame realizados em 1814 e 1818
182

 fornecem-nos a melhor descrição que 

temos dos primórdios da fábrica (SOEIRO et al. 1995: 234), dando-nos conta dos espaços e das 

estruturas de laboração existentes. No de 1814 menciona-se huma grande propriedade edificada 

em terreno próprio do suplicante, e dentro della erecta a mesma fabrica, composta de três 

grandes fornos, sete rodas, um engenho de moer vidro, uma casa de pintura, um escritório e 

vários armazéns. Estavam empregadas vinte e uma pessoas (ADP – Tribunal da Relação do 

Porto. 2.ª Secretaria, pç. 1021 apud SOEIRO et al. 1995: 234, nota 139)
183

. No de 1818, verifica-

se a manutenção dos espaços e estruturas anteriormente enumerados: fazendo-se o dito exame, se 

achou constar de huma grande propriedade, e dentro della estabelecida a mesma fabrica, a qual 

se compoem de tres grandes fornos = sete rodas = hum engenho para moer vidro = huma caza 

de pintura = varios armazens = hum escritorio, ocupando-se nestas manufacturas hum 

administrador; hum mestre de roda com quatro officiaes; quatro trabalhadores; tres forneiros; 

tres trabalhadores dos mesmos; hum em moer vidro; tres officiaes para a pintura; e hum 

trabalhador. (ADP – Tribunal da Relação do Porto. 2.ª Secretaria, pç. 1010 apud SOEIRO et al. 

1995: 234). 

É curioso reparar no decréscimo do número de operários que aí trabalhavam em 1814 e 

1818, relativamente aos dados apresentados em 1804: de 40 funcionários vemos agora referidos 

21, uma diminuição em cerca de metade. Nos exames mais recentes não existe qualquer referência 

quer a aprendizes quer a rapazes, por outro lado aumenta o número de oficiais ligados ao trabalho 

da roda, pintura e forno (mais quatro), alguns dos quais, muito provavelmente, terão sido 

anteriores aprendizes, e diminui o de trabalhadores indiferenciados (de oito para quatro). 

Na obra Jerónimo Rossi: Fidalgo Ceramista, Vasco Valente apresentou um desenho 

intitulado Fábrica de Santo António do Vale de Piedade e Quinta da Eira nos fins do Sec. XVIII 

                                                 
180 No mesmo documento especificam-se os géneros empregues provenientes do reino e exterior – generos deste país: barro branco, dito 

azul, aréa, lenha, sal, raspa de cobres. Generos de fora do reino: chumbo em barra, estanho em barrinhas, antimónio, fezes de ouro, 

esmalte, safra, azarcão, nitro, sal de limo, tutia, roxo morado, capa rosa, sombra de colonia. (AN/TT – Junta do Comércio, lv. 454, apud 

SOEIRO et al. 1995: 234) 
181 Podemos também colocar a hipótese de, em vez de divergirem na quantidade de trabalhadores, estes dois documentos terem sido 

redigidos em momentos distintos do mesmo ano. Se assim for, podemos admitir, tendo em conta o decréscimo da mão-de-obra verificado 

entre 1804 e 1818, que o documento da Junta do Comércio será anterior ao do Tribunal da Relação do Porto, mostrando-nos a marcha 

descendente do número de operariado certamente provocada pelo desfavorável contexto político e económico que então se verificava. 
182 O de 1818 data de 15 de Abril e foi executado pelo Superintendente do Tabaco e da Alfândega […] a pedido do proprietário para obter 

isenção de direitos na importação de chumbo e estanho e outros produtos para consumo da fábrica […] (SOEIRO et al. 1995: 234). 

Tentámos consultar os documentos originais no Arquivo Distrital do Porto, mas os mesmos não foram localizados pelos funcionários da 

instituição. Agradecemos ao Sr. João as diligências efetuadas neste sentido. 
183 O mesmo documento refere que na fábrica se manipulavam 110 quintais de chumbo e 22 quintais de estanho (ADP – Tribunal da 

Relação do Porto. 2.ª Secretaria, pç. 1021 apud SOEIRO et al. 1995: 234, nota 139). 
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(VALENTE 1931: 20) pertencente a Alberto Aires de Gouveia
184

. Julgamos ser esta a imagem 

mais antiga que se conhece da FSAVP. São várias as dúvidas que se colocam ao analisar esta 

gravura, a começar pela sua datação. Quando inicialmente a publicou, em 1931, Vasco Valente 

datou-a de fins do Sec. XVIII. Mais tarde, cerca de 1949, o autor atribuiu uma outra data à mesma 

imagem – do primeiro quartel do século XIX (VALENTE 1949: fig. 78). É curioso notar que, 

embora os períodos oscilem, Vasco Valente, nascido em 1883 e descendente do fundador da 

fábrica, seu 4.º avô (VALENTE 1931: 26), parece ter tido o cuidado de indicar como limite 

temporal da gravura o ano de 1825, momento em que o edificado da Quinta da Eira sofreu 

mudanças significativas, nomeadamente novas construções (VALENTE 1949: 131, nota 2), 

considerando então não estarem aí representadas as alterações efetuadas por D. Joana Rossi. 

Depreender-se-á daqui que Vasco Valente entendeu ser este o aspeto da primitiva fábrica de louça 

de Vale de Piedade, estabelecida pelo seu ascendente Jerónimo Rossi. 

Comparando a figura com uma fotografia atual, não é fácil reconhecermos similitudes com 

o casario hoje existente. Servem-nos como referência o edifício do Convento de Santo António de 

Vale de Piedade (também muito alterado, localizado à direita, num ponto elevado), a estrada da 

beira-rio e a lingueta ou rampa de cais. Com estes dados e as informações documentais relativas à 

sua localização, cremos que à fábrica corresponderá o edifício central da imagem – um armazém 

de um sobrado de dimensão considerável – e umas casas situadas à esquerda deste, ressalvando 

que não excluímos a hipótese de o mesmo armazém representar a obra de Joana Rossi. Contudo, 

atendendo à sua natureza, esta gravura poderá dar-nos um retrato distorcido e pouco fidedigno da 

realidade a que nos reportamos, devendo ser usada com a devida cautela. 

 

5.1.1.2. O ocaso da primitiva manufatura (1821 – 1843) 

O fundador da FSAVP faleceu em Novembro de 1821, deixando o seu legado às seis filhas 

solteiras: Joana, Jacinta, Teresa, Rita, Joaquina e Ana. Foi em Joana, a mais velha (cabeça do 

casal), que nomeou a quinta da Eira com todas as suas pertenças […], e o dito pedaço de terra 

foreiro aos Dominicanos, e em Jacinta a azenha com armazem e sobrado 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0438/67v). O progenitor ressalvou que a Fabrica, e privilegios 

nomeia em todas as suas seis filhas solteiras para que todas juntas possam continuar com a 

manufactura da mesma fábrica depois da morte dêle autorgante, e supliquem em nome de todas a 

sua Alteza Real a continuação da mesma graça, e privilégios 

                                                 
184 Alberto Aires de Gouveia (1867-1941) foi pintor formado pela Escola de Belas Artes do Porto. Parte das suas obras encontram-se no 

Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto), no Museu Nacional de Arte Contemporânea (Lisboa) e no Museu Grão-Vasco (Viseu) (site da 

Universidade do Porto). Tentámos aceder à obra original, que certamente nos facultaria pormenores importantes da gravura, porém não foi 

possível localizar o seu paradeiro. Agradecemos a amável colaboração da Dra. Manuela Ribeiro (Câmara Municipal do Porto) e da Dra. 

Margarida Rebelo Correia (Museu Nacional de Soares dos Reis) neste esforço. 
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(ADP/NOT/CNPRT08/001/0438/67v). Assim o fizeram em Julho de 1822 

(AHMOP/JC8/Louça/284-285), obtendo parecer favorável em 1825 (AHMOP/JC8/Louça/283). 

Como anteriormente referimos, foi Joana Rossi a responsável pela construção de novas 

estruturas naquela propriedade – um armazem grande e outros mais pequenos, pedindo para esse 

efeito um empréstimo a sua irmã, Maria Tomázia
185

, no dia 4 de Janeiro de 1825: Dona Joanna 

Rossi, he devedora a sua irmãa Dona Maria Thomazia Rossi de Pinho, e Sousa da quantia de 

hum conto, e dosentos mil reis, em moeda na Lei, corrente neste reino, proveniente de emprestimo 

que lhe fez no dia quatro de janeiro, do prezente anno, para dispender na obra de hum novo 

armazem que fas construir junto da sua quinta sita no lugar de Gaia 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0453/211-211v). A edificação do armazem grande é notícia em vários 

documentos, sendo a sua localização no prazo designado campo do Pombal, em terreno foreiro ao 

Convento de São Domingos do Porto, senhorio direto ao qual D. Joana teve de pedir autorização 

para a dita obra. Este armazém, que se construía em Março de 1825, estava concluído em 1 de 

Agosto de 1826, como se depreende do documento relativo ao pagamento da dívida: n’um pedaço 

de terra, que se acha junto da quinta da Eira, que tambem lhe fôra encabeçada, e sita ao pe da 

cerca do convento dos religiosos de Santo Antonio de Val de Piedade, freguesia de Santa 

Marinha de Villa Nova de Gaia; cujo pedaço de terra foi pertença do campo denominado do 

Pombal, e se avaliou na quantia de cento e dez mil reis, que forão aformalados [?] a dita 

outorgante sua irmãa Dona Jacintha Rossi, achando-se o mesmo terreno actualmente 

bemfeitorizado com hum grande armazem que ella outorgante fes construir 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0455/125v). 

Identificamos o armazém grande de D. Joana Rossi no conjunto edificado que integrou a 

nossa intervenção arqueológica, posicionado entre a cerca do convento de Vale de Piedade e os 

terrenos da Quinta da Eira. Ainda hoje o podemos observar na margem ribeirinha de Gaia. 

Por esta altura (1825), a fábrica produzia cerca de 5000 dúzias de peças, contava com o 

trabalho de três mestres, cinco oficiais, quatro aprendizes e treze serventes, consumindo 100 

carradas de barro de Lisboa, 4 viagens de areia da Coina, 160 arráteis de chumbo, 30 arráteis de 

estanho e mais de mil centos de carqueja. Vendia no reino e para o Brasil (AHMOP/JC12 apud 

SOEIRO et al. 1995: 234). 

Acreditamos que Joana Rossi terá feito um esforço para continuar na laboração da fábrica e 

na manutenção e no melhoramento do património legado pelo pai, mas o entendimento entre as 

irmãs parece-nos não ter sido consensual, transpirando em alguma documentação um certo mal-

estar quanto às partilhas realizadas pelo progenitor. Prova desse esforço serão alguns empréstimos 

                                                 
185 Maria Tomázia Rossi de Pinho e Sousa, viúva do doutor Joaquim Maurício de Pinho e Sousa. Encontrámo-la a conceder outro 

empréstimo a Fernando José Moreira do Carvalhal da Quinta do Bravo, junto a villa d’Alemquer, pago através de procurador que a mesma 

elegeu, o Illustrissimo Jose Casemiro Pereira Flores, da cidade de Lisboa, por contrato celebrado em 17 de Dezembro de 1838 e liquidado 

em 28 de Fevereiro de 1842 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0469/112v). 
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que contraiu, nomeadamente para a construção de dois armazéns: o armazém grande, no campo 

do Pombal, como vimos anteriormente, e outro que ainda hia edefficar em 19 de Junho de 1827 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0463/128)
186

. 

Em Janeiro de 1830, Joana e Jacinta Rossi arrendaram a fábrica e azenha a Francisco de 

Sousa Galvão, especificando as seguintes condições. Primeira, que o arrendamento seria apenas 

relativo a hũa propriedade, onde tem estabelcida hũa fabrica de louça, com sua casa de forno 

para a cozer, e mais pertenças proprias para o laboratorio da fabrica, a qual he situada no lugar 

de Gaia, freguesia de Santa Marinha, pertença de D. Joana Rossi, e hũa azenha, para moer vidro, 

sita no lugar das Costeiras, da mesma freguezia, de D. Jacinta Rossi, não compreendendo outra 

qualquer propriedade, armazens, ou terras, que ellas outorgantes mais possuão naquelles sítios. 

Segunda, que o mesmo arrendamento durará sinco annos completos, os quaes tem principio no 

dia vinte, de Fevereiro, do presente anno. Outra clausula estipulava que á senhoria [Joana Rossi], 

e seos cazeiros, fica em todo o tempo livre as entradas, e sahidas, para a quinta, sem que o 

caseiro lhas possa de modo algum estorvar, bem como tambem fica livre á senhoria a salla, que 

fica junto do escriptorio da fabrica, para della se servir quando for á quinta 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0458/88v-89v). 

Deste arrendamento ficava excluído o armazém de que falamos anteriormente e, na quinta 

da Eira, a senhoria reservava para si a salla, que fica junto do escriptorio da fabrica, para della se 

servir quando for á quinta. Ora, esta sala, a nosso ver, apenas se podia localizar no andar nobre da 

casa onde decorreu a escavação, como confirmaremos adiante. Assim, podemos concluir que no 

mesmo edifício ficava o escriptorio da fabrica. 

Este Francisco de Sousa Galvão, como já referimos, aparece-nos como caixeiro efetivo da 

fábrica de louça de Miragaia em Setembro de 1816, conforme atestou o próprio Francisco da 

Rocha Soares, proprietário daquele estabelecimento, em documentação produzida para a matrícula 

daquele no referido emprego de caixeiro (AHMOP/JC8/Louça). Se o arrendamento da FSAVP 

para exploração própria se tratou de uma ação de emancipação por parte de Francisco de Sousa 

Galvão no negócio industrial da louça, que talvez sentisse conhecer dado o exercício de caixeiro 

há já várias décadas, as suas aspirações terão sido goradas, pois cerca de meio ano depois, em 

Junho de 1830, entregou o arrendamento e exploração da fábrica de Vale da Piedade aos seus 

fiadores – Francisco da Rocha Soares (Filho), proprietário da fábrica de louça de Miragaia, e João 

da Rocha e Sousa, primo deste (ADP/NOT/CNPRT08/001/0458/168v-169). 

Deste modo, a partir de Junho de 1830 as fábricas de louça de Santo António e de Miragaia 

foram administradas pelo mesmo indivíduo – Francisco da Rocha Soares (Filho). É curioso notar 

                                                 
186 A quantia de um conto de reis com o vencimento de juro de cinco por cento annualmente a José Ferreira Pinto Basto, contraída a 19 de 

Junho de 1827 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0463/128-129) e seiscentos setenta cinco mil seiscentos setenta cinco reis a Manuel Guerner, 

contraída a 10 de Fevereiro de 1832 (ADP/NOT/CNPRT08/001/0464/38v-39v).  

Anexo III 

FIG. 207 
e 208 

Anexo I 

DOC. 23 
e 24 

Anexo I 

DOC. 32 

Anexo I 

DOC. 33 

Anexo I 

DOC. 37 
e 38 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
98 

a cautela dos fiadores no documento de cessão e trespasse, pois obrigaram Francisco de Sousa 

Galvão durante os sinco annos, a não negociar de modo algum em louça portugueza, e menos ser 

administrador, ou caixeiro de qualquer fabrica da mesma, e só findos os sinco annos poderá 

livremente fazer o que lhe convier, e praticando o contrario não terá direito algum a tal 

gratificação (ADP/NOT/CNPRT08/001/0458/169). 

Em Fevereiro de 1834, Joana Rossi colocou um aviso no Periodico dos Pobres no Porto, 

anunciando ARRENDA-SE a Fabrica de Louça de Santo Antonio de Valle de Piedade, e dous 

Armazens contiguos, um de 225 pipas, e o outro de 250, com sua tanoaria: quem os pertender 

falle com sua dona, rua do Principe N.º 109. (PERIODICO 1834: n.º 20, 2v). 

Confrontando os dados deste anúncio com a descrição predial de 1867, relativa ao edificado 

onde realizamos a intervenção arqueológica, verificámos que os dois armazéns que D. Joana 

pretendia arrendar com a fábrica correspondem aos que hoje se situam à face da rua Viterbo de 

Campos, ficando novamente excluído do arrendamento o que a própria mandara edificar no 

campo do Pombal, cuja lotação era de quinhentas pipas. A mesma descrição diz ainda que O 

segundo armazem é da lotação de 220 pipas; tem tanoaria, um salão por cima, e agoas furtadas, 

com quartos de vivenda (1.ª CRP-VNG – Descripção predial n.º 840).  

Não demorou muito a surgirem novos arrendatários para a fábrica. A 24 de Julho daquele 

mesmo ano, as irmãs Joana e Jacinta Rossi celebraram contrato com Bonifácio José de Faria e 

Costa e João de Araújo Lima, o qual principiava em Fevereiro do ano seguinte 

(ADP/NOT/CNPRT02/001/0449/26-27), quando terminava o prazo do anterior arrendamento a 

Francisco da Rocha Soares e João da Rocha e Sousa. Joana arrendava a sua fabrica de louça sitta 

em Villa Nova de Gaia, caza e quinta adjacentes á mesma; Jacinta a sua azenha de moer o vidro. 

No respetivo documento constam algumas condições, nomeadamente que ella senhoria rezerva a 

salla concertada com janella para o Cais, para nella poder estar, quando ella lá fôr, ou outra 

pessôa de seu mando, assim como a poder passiar na quinta, tanto ella senhoria, como pessôa 

capas que lá fôr com permissão della dita senhoria. (ADP/NOT/CNPRT01/001/0449/26v-27). 

Novamente vemos surgir a sala que D. Joana pretendia reservada para si, pormenorizando-se aqui 

que a mesma era concertada, isto é, composta, arranjada, e tinha uma janella para o Cais, 

corroborando-se a localização no primeiro andar do armazém do meio. 

Em finais de 1835, com aquele contrato de arrendamento em vigor, achando [Joana Rossi] 

mais próprio a seus interesses vender a dita quinta, com todas as […] propriedades e suas 

pertenças, se contratou com suas irmãs
187

 e ajustou com Joaquim Augusto Kopke
188

 a referida 

venda, na qual se incluía a fábrica (ADP/NOT/CNPRT04/001/0512/39-42v). 

                                                 
187 Desistência, secção e trespasse que fazem D. Rosa Emília Rossi da Fonseca, D. Maria Tomásia Rossi de Pinho e Sousa, D. Joana 

Rossi, D. Jacinta Rossi, D. Ana Carolina Rossi e D. Teresa Rossi a favor de José Maria Rebelo Valente e sua mulher, Maria do Carmo de 

Pinho e Sousa (ADP/NOT/CNPRT08/001/0461/176-178). A venda serviu também para pagar as dívidas contraídas por D. Joana Rossi, 

Anexo I 
DOC. 59 

Anexo I 

DOC. 34 

Anexo I 

DOC. 35 
e 36 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
99 

Este documento, datado de 18 de Novembro de 1835, fornece-nos uma visão geral da 

propriedade onde se situava a FSAVP e a forma como a mesma se foi constituindo: dona Joanna 

Rossi, é senhora, e pessoidora da quinta denominada da Eira, em terreno da qual seu falescido 

pai Jeronimo Rossi edeficou huma fabrica de louça e suas offecinas, e a mesma sua constituinte 

hum armazem grande, e outro mais piqueno, tudo cito ao pé do extincto convento de Santo 

Antonio de Val de Piedade, freguezia de Santa Marinha de Villa Nova de Gaya, e he o de 

natureza de prazo de vidas, de que hé senhorio directo dom João Manoel de Menezes […] e a 

outorgante sua constituinte a houve pela nomeação que nella fez […] seu pai Jeronimo Rossi, e 

este por titulo de rematação em praça publica premovida, pelo capitão Antonio Jozé Coelho, da 

cidade da Bahia, como testamenteiro de João Ferreira Pinto da Silva […]; mais é sua 

constituinte senhora, e pessuidora de hum pedaço de terra unido pela parte do poente a mesma 

quinta, da qual faz parte, é pertença do prazo chamado do Pombal de que é emfiteuta Anna Clara 

da Costa, e seu segundo marido João Duarte Mansores, e senhorios directos os religiozos do 

extincto convento de São Domingos desta cidade […]. 

O preço da referida venda foi de dez contos cento e sessenta mil reis, sendo este valor 

repartido pelas irmãs Rossi
189

, na parte que lhes competia da herança, e para saldar dívidas 

efetuadas por Joana que então vivia na villa de Vianna do Minho, fazendo-se representar por 

procurador. 

Na certidão de siza copiada no mesmo documento podemos verificar as confrontações dos 

bens vendidos: hũa quinta intitulada a Eira com hum pedaço de terra a ella annexo na qual se 

acha estabelecida hũa fabrica de louça com suas offecinas, e assim mais hum armazem grande 

com seu salão, e hum dito mais piqueno, cujas propriedades e quintas são sitas perto do extincto 

convento de Valle de Piedade, com a terra de qual e com o armazem de João Wye confrontão 

pela parte do poente, e pela parte do norte com o cais e rio Douro, e com a rua publica, e pelo 

nascente e sul com terras dos herdeiros de João Salgado. Com estas indicações podemos 

localizar com alguma precisão a fábrica, os armazéns e terrenos incluídos na quinta da Eira e no 

campo do Pombal. 

O contrato de compra e venda obrigava Joaquim Augusto Kopke ao pagamento de uma 

“pensão” anual e vitalícia a Joana Rossi, de seiscentos mil reis em moeda de prata, ou ouro neste 

reino corrente, hajão as modanças politicas no reino que houverem, paga em quatro vezes, 

trimestralmente. Mais obrigava a confirmar o contrato de arrendamento da fábrica de louça 

                                                                                                                                                                          
liquidadas depois pelo comprador J. A. Kopke, nomeadamente a José Ferreira Pinto Basto (contraída a 19 de Junho de 1827 e liquidada a 

17 de Junho de 1837 – ADP/NOT/CNPRT08/001/0463/128-129) e a Manuel Guerner (contraída a 10 de Fevereiro de 1832 e liquidada à 

sua viúva, Francisca Margarida Guerner, em 2 de Dezembro de 1837 – ADP/NOT/CNPRT08/001/0464/38v-39v).  
188 Barão de Massarelos; casado com uma neta de Jerónimo Rossi – Carolina Augusta da Fonseca e Gouveia (n. 1810), em Novembro de 

1834 (VALENTE 1931: 32, 50-52), e por isso também sobrinho de Joana Rossi. 
189 Eram vivas as seguintes filhas de Jerónimo Rossi: Teresa, Ana, Jacinta e Rita. Esta última foi apresentada como demente ao cuidado de 

seu cunhado António Ferreira Velho. 
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anteriormente realizado entre Joana Rossi e Bonifácio José de Faria e Costa e João de Araújo 

Lima. 

Em documentos posteriores podemos perceber que o complexo produtivo inicial da fábrica 

se manteve, mudando apenas o proprietário e os arrendatários e exploradores da mesma. 

Encontramos referências de que Bonifácio José de Faria e Costa e João de Araújo Lima viviam na 

fábrica com as suas respetivas mulheres. Esta casa de habitação aparece associada ao armazém do 

meio: casa d’habitação sobre o do meio. Aliás, será nesse espaço que falecerá a esposa de 

Bonifácio e este, pouco depois, em 1840, ficando a exploração da FSAVP a cargo de João de 

Araújo Lima. 

Em 1842, Araújo Lima adquiriu a azenha com armasem e salão por cima, tudo unido e sito 

no logar das Costeiras proximo á Fonte de Santo Antão a D. Jacinta Rossi 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0469/112v). Uma outra referência documental alude a que terá 

comprado a casa chamada da Eira também nesse ano, situada nas proximidades da sua quinta e 

fábrica, mas até ao momento não conseguimos localizar esse diploma
190

.  

Um incêndio ocorrido no Natal de 1843 ditará o fim da primitiva fábrica de Vale de 

Piedade, criada e adaptada por Jerónimo Rossi. A década de 1840 marca um ponto de viragem na 

história desta manufatura, iniciando-se um novo ciclo de atividade, cujo principal promotor será 

Araújo Lima, como veremos de seguida. 

Sobre este primeiro complexo produtivo, podemos concluir que o seu espaço se desenvolvia 

horizontalmente, ao contrário do que se tem dito sobre a fábrica e à semelhança das imagens 

veiculadas numa obra de referência da época (ENCYCLOPÉDIE 1751-1772), tirando proveito das 

amplas áreas que a quinta da Eira e terrenos que lhe foram anexos propiciavam. Considerando que 

o armazém grande, no Campo do Pombal, e o armazém pequeno foram construções de D. Joana, a 

fábrica de Rossi teria como única construção a casa da quinta da Eira, com o seu armazém e salão 

por cima, onde provavelmente ficava o escritório da manufatura. Cremos que foi nesta casa, no 

gaveto da rua Viterbo de Campos, que funcionou a primeira fábrica de Vale de Piedade. 

Depreendemos, também, que a área relativa ao Campo de Pombal, adquirida por Jerónimo 

Rossi, nunca terá servido para a laboração da louça, provavelmente devido à natureza do terreno 

(foreira ao Convento de São Domingos do Porto). Esta informação é importante, pois podemos 

delimitar o espaço da fábrica apenas em parte das propriedades da família Rossi, relativa aos 

terrenos da quinta da Eira. 

Quanto à denominação desta propriedade, julgamos ser da autoria de Jerónimo Rossi, pois 

para a manufatura da louça era fundamental um espaço para secagem das peças, antes de serem 

                                                 
190 As referências notariais desta escritura devem estar incorretas, pois procurámos nos livros correspondentes e não encontramos o 

documento. 

Anexo I 
DOC. 43 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
101 

enfornadas, daí poder considerar-se a existência de uma eira na fábrica (construída ou 

reaproveitada da quinta anterior), que lhe terá dado o epíteto
191

.  

 

5.1.1.3. A nova fábrica de João de Araújo Lima (1844 – 1871) 

Após um incêndio que deflagrou na FSAVP no Natal de 1843, o então proprietário, Joaquim 

Augusto Kopke, acordou com Araújo Lima em lhe dar de arrendamento tão somente o terreno, 

sendo a reedificação da fabrica feita á custa dele, arrendatário. Assim podemos ler no contrato de 

venda efetuado entre ambos, em 29 de Agosto de 1846, momento em que Araújo Lima adquiriu o 

terreno em que a dita reedificação se acha feita com os terrenos cultivados e serventia de porta 

de carro para o caminho que vai do caes do rio Douro para Gaia, com o pequeno tilheiro 

contiguo que tem porta para o mesmo caminho sobredito, e que hoje serve de tanoaria ao 

armazem pequeno, com a agua que nasce no cimo do terreno, e tudo pela somma e quantia de 

dous contos e setecentos mil reis, em boa moeda portugueza de prata ou ouro 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0474/43v-45)
192

. 

A indicação de que a fábrica fora reedificada no terreno com serventia de porta de carro 

para o caminho que vai do caes do rio Douro para Gaia mostra-nos a mudança de instalações. 

Até esta data, todas as localizações apontavam para o Caes de Gaia, agora vemo-la deslocada 

para cima. Ora, aquele caminho corresponde à atual rua Viterbo de Campos e o armazem pequeno 

à construção que ainda hoje aí se encontra encostada à casa que faz o gaveto da mesma rua. Pela 

descrição predial de 1867, sabemos que este armazém pequeno pertencia à família Kopke, 

portanto, a propriedade adquirida por Araújo Lima terminava aqui, onde existia o pequeno tilheiro 

e serventia de porta de carro para o dito caminho. Durante a prospeção de campo, identificamos 

esta porta de carro que dava acesso à fábrica e aos terrenos cultivados, ajudando-nos a perceber a 

nova localização da manufatura. 

No mesmo documento de venda ficam bem descritas as dimensões e confrontações da área 

vendida a Araújo Lima, sendo os principais limites do poente a propriedade dos herdeiros de 

João Wye e a quinta de Antonio Jose de Castro Silva, que foi cerca dos Antoninhos e do sul e 

nascente João Salgado d’Almeida, até acabar no caminho publico que vai para Gaia, ficando a 

propriedade vendida, ao segundo outorgante João d’Araujo Lima, separada destintamente da 

propriedade que continua a pertencer ao primeiro outorgante [Kopke]. 

                                                 
191 Informou-nos o Dr. Gonçalves Guimarães que há alguns anos atrás era bem visível uma grande eira nos terrenos superiores associados à 

manufatura. Esta estrutura deve estar hoje coberta pela vegetação, tal como as ruínas da fábrica oitocentista. 
192 Para poder efetuar a compra, Araújo Lima contraiu um empréstimo de três contos de reis a José Pinto de Araújo, morador no largo de 

Sam João Novo da cidade do Porto: para haver de levar a effeito a compra d’um terreno em que tem edeficada a sua fabrica, que tem 

tractado com Joaquim Augusto Kopke, e sua mulher, o que realiza hoje, por escriptura nesta mesma nota, precizava da quantia de tres 

contos de reis metal, e para isso se valeo do primeiro outorgante Jose Pinto d’Araujo, pedindo-lhos de emprestimo, a juros, com hypotheca 

(ADP/NOT/CNPRT08/001/0474/43-43v). 
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Não foi apenas o edifício principal da fábrica que terá sido deslocado aquando desta venda. 

O mesmo aconteceu com os espaços e as estruturas de apoio até então afetos à produção de louça, 

nomeadamente na preparação de argilas, situados na envolvente da casa da quinta da Eira. 

Conforme vontade expressa por Joaquim Augusto Kopke, logo que o segundo outorgante secce 

de trazer d’arrendamento, como hoje, os altos do armazem do meio e caza d’habitação, serão 

tapadas as portas que hoje existem e demolidos os passadissos que hoje communicão as duas 

propriedades. […] Igualmente é obrigado o segundo outorgante a demolir os tanques que 

actualmente existem junto da mina do primeiro outorgante, e a nunca concentir depozitos, ou 

aglomaração d’aguas no lugar dos mesmo tanques, porque de suas infiltrações provem grave 

damno aos armazens do primeiro outorgante, que ficão inferiores ao terreno. 

Foi esta ação de aterro e demolição dos tanques que registamos na intervenção 

arqueológica, como já tivemos oportunidade de explicar, corroborando a mudança de espaços da 

fábrica de louça de Vale da Piedade e, sobretudo, conduzindo à identificação de uma área de 

laboração mais antiga. 

A indicação de que as portas e os passadiços que comunicavam os dois terrenos deveriam 

ser tapadas e demolidos remete-nos para uma ligação indistinta entre os vários espaços que até 

aquela data constituíam a propriedade reunida por Jerónimo Rossi, e onde este estabeleceu a sua 

fábrica de louça fina. Se é certo que nos terrenos e armazéns agora adquiridos por J. A. Kopke 

terão funcionado espaços e estruturas afetos à fábrica, facto arqueologicamente comprovado, além 

do escriptorio e da casa de habitação, onde residiram Bonifácio Costa e Araújo Lima, com as 

respetivas esposas, referidos na documentação, não podemos daqui inferir que a laboração não se 

fizesse de igual modo nos espaços adjacentes, integrados na Quinta da Eira, agora comprados por 

J. A. Lima. Apenas uma das terras adquiridas por Rossi parece-nos nunca ter estado associada à 

atividade da fábrica, como vimos: o denominado campo do Pombal. 

Em Julho de 1847, um incêndio atingiu a nova manufatura de Araújo Lima, levando-o a 

publicar um esclarecimento na imprensa local: PESSOAS calumniadoras, e mal intencionadas tem 

espalhado, que o fogo incendiado no Domingo 25 do corrente, na fábrica de louça de Sancto 

Antonio de Val de Piedade, fôra de proposito. Para que o público conheça o conceito que taes 

pessoas merecem, declara-se que toda aquella parte da casa incendiada, e do mais que se 

damnificou, nada estava seguro, e por isso todo o damno recahiu no dono da fábrica, sem que 

resulta-se prejuizo a mais pessoa alguma. Declara-se mais ao público, e em particular aos 

freguezes da dita fábrica, que este incidente não interrompeu o gyro de seu negocio, pois em 15 

dias se ha de achar reedificada a destruição causada, e continuar com a mesma laboração como 

até aqui. Porto 29 de Julho de 1847. João d’Araujo Lima. (PERIODICO 1847: n.º 27, 2v). Assim, 

percebemos que o recente edifício da fábrica teve que ser arranjado devido a um incêndio. 
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São poucas as informações coevas que temos sobre a arquitetura e organização funcional da 

fábrica de Araújo Lima. Uma referência direta a este estabelecimento, na Descripção 

Topographica de Villa Nova de Gaya, posiciona-a no primeiro lugar entre todas as outras deste 

genero. Os motivos apontados para tão nobre estatuto são a vastidão do seu estabelecimento, 

montado em grande escala, e aonde se empregão para cima de cem pessoas diariamente 

(AZEVEDO; SANTOS 1881: 183). Embora tenhamos que ser cautelosos com o louvor dos 

autores, a verdade é que em 1852 a fábrica acolheu muitos operários especializados que deixaram 

a unidade de Miragaia quando esta encerrou, ocupando então noventa e cinco homens e 

dezassete menores (SOEIRO et al. 1995: 237), um total de 112 trabalhadores que corresponde à 

estimativa acima apontada na Descripção. A fábrica de Vale da Piedade nunca atingira tão 

elevada quantidade de postos de trabalho: quase mais 300% do que o maior número que tivera até 

então (40 operários em 1804). Para albergar este volume de mão-de-obra a fábrica de Araújo 

Lima deveria corresponder, efetivamente, a uma ampla área de laboração, corroborando a 

vastidão e a montagem em grande escala do estabelecimento mencionadas na mesma Descripção. 

Outros factos há que suportam a vastidão e grande escala da fábrica nesta época e que 

justificam a qualidade e diversidade dos produtos. É conhecido o importante papel que este 

gerente desempenhou no desenvolvimento da unidade industrial, nomeadamente com a introdução 

de novos fabricos: Araújo Lima parece ter-lhe imprimido grande desenvolvimento, contratando 

pelo menos um mestre da Vista Alegre, e concorrendo, tanto em louça de forma como em louça 

de pó de pedra, azulejo e telha pintada, com as suas rivais de Miragaia e Cavaquinho. Inaugura 

ainda o fabrico de grés, ao que tudo indica em colaboração com Veríssimo Álvares
193

 Pereira, 

que tinha a respectiva patente desde 1847. (SOEIRO et al. 1995: 237). Dizem ainda as Notas de 

Francisco Gomes Pereira: Este activo industrial melhorou muito a fábrica […]. Edificou um 

grande forno, onde n’uma só fornada cosia produtos variados, e que exigiam diversos graos de 

calor, regulados alli pelas alturas a que ficavam as peças, a coser. […] Foi a primeira fabrica 

onde funccionou uma machina de Clayton. (VASCONCELLOS 1882b: 561).  

A esta revolução produtiva associaram-se alterações na estrutura arquitetónica e espacial da 

fábrica, de que o forno e a máquina de Clayton são exemplo. Esta última, uma invenção europeia 

da década de 1820, era usada no fabrico de tijolos e funcionava pelo processo de extrusão, 

incluindo desde a moagem da argila ao corte das unidades (PROSTES 1907: 93-95; GALLEGOS; 

CASABONNE 2005: 65). Deixando de produzir apenas a louça de faiança comum, Vale da 

Piedade passou também a obrar uma variante de faiança (pó de pedra) e outro tipo de material 

cerâmico – o grés. Além das alterações materiais, alguns dos objetos fabricados eram também 

distintos, vulgarizando-se a produção de azulejo, elementos para ornamentação de fachadas e 

                                                 
193 Alves e não Álvares. 
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jardins e telha pintada. Cada um destes novos fabricos deveria exigir novas zonas de laboração, 

talvez mais especializadas, como deveria ser o caso do grés. Estes dados levam-nos a concluir que 

a manufatura de Araújo Lima pouco tinha que ver com a sua antecessora. 

O investimento no melhoramento da sua fábrica é também perceptível através dos 

empréstimos que contraiu em 1851 e 1852. O primeiro a Manuel Pinto Moreira, morador no largo 

do Anjo da cidade do Porto, a fim de accrescentar a dita sua fabrica de louça, e augmentar assim 

a sua industria e lucros, e carecendo do dinheiro para essa obra, ou maior parte d’ella, recorreo 

ao segundo outorgante para que houvesse por bem emprestar-lhe a juros da Ley a quantia de 

dous contos e seiscentos mil reis metal (ADP/NOT/CNPRT04/001/4680/116v). O segundo ao 

sogro, João do Rio, da quantia de seis contos de reis, para pagar a Manoel Pinto Moreira a 

divida que lhe deve por escriptura publica, e para augmento do seu negocio 

(ADP/NOT/CNPRT01/001/0471/51). 

Em Fevereiro de 1852, celebrou contrato particular com um vizinho, João Salgado de 

Almeida, para assegurar o fornecimento de água à sua propriedade e fábrica: sette pennas d’agoa 

de huma mina que vinha da Quinta do Salgado (ADP/NOT/CNPRT02/001/0499/29)
194

. 

Após a morte de Araújo Lima, a 24 de Fevereiro de 1861, a propriedade da fábrica e demais 

pertenças transitaram para a sua viúva, D. Emília Faria Sousa Lima, e o seu pai, Miguel Carlos de 

Araújo Lima. Pedro Vitorino diz-nos que a viúva incumbiu da gerência do estabelecimento 

Francisco Gomes Pereira, que, por motivos de ordem financeira inerentes à fábrica, pouco tempo 

exerceu o lugar; foi então que resolveu passá-la a dois irmãos da primeira mulher de seu marido, 

José Lopes do Rio e João do Rio Júnior (VITORINO 1930: 26). Encontramo-los a administrar a 

fábrica em Maio do mesmo ano, conforme inferimos de um recibo alusivo à nova sociedade – 

FABRICA DE LOUÇAS EM SANTO ANTONIO DE VAL DE PIEDADE, DE JOSÉ LOPES RIOS 

& IRMÃO. (CORDEIRO 1996).   

Passado alguns meses (Outubro de 1861), celebrava-se o contrato de venda relativo a uma 

casa que serve de fabrica de louça, quinta e mais pertenças, e proximo a ella uma casa chamada 

da eira, tudo livre e alludial, e sito no lugar de Val de Piedade, freguezia de Santa Marinha de 

Villa Nova de Gaia, que o dito fallecido João de Araujo Lima adquiriu, bem como todas as 

louças materiaes e utensilios da fabrica. O preço da venda foi de quinze contos cento e dezesette 

mil reis divididos da seguinte forma: a casa que serve de fabrica e quinta por cinco contos e 

quinhentos mil reis; a casa chamada da eira por cento e dezesette mil reis; e as louças materiaes 

e utensilios por nove contos e quinhentos mil reis. (ADP/NOT/CNPRT02/001/0491/58v-60v). 

                                                 
194 Esta mina será reparada anos mais tarde, em 1864, por João do Rio Júnior e mulher, acordando-se os termos e condições de uso com os 

filhos e herdeiros do então falecido João Salgado de Almeida (Maria Joana de Freitas Faria Salgado, Doutor António de Freitas Faria 

Salgado e Doutor João de Freitas Faria Salgado): como ultimamente houvesse faltando quasi totalmente esta agoa, fizerão os primeiros 

outorgantes de haver unir com os segundos hum rebaixe na referida mina; más porque ainda com esta obra não obtiverão a agoa que 

dezejavão, de harmonia tambem com os segundos outorgantes abrirão de novo em direcção ao sul hum braço ou galeria por meio da qual 

alcançarão huma porção d’agoa abundante (ADP/NOT/CNPRT02/001/0499/28v-29). 
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Em Março de 1865 dava-se como falecido José Lopes Rios, ficando João do Rio Júnior 

como único proprietário e gerente da fábrica (ADP/NOT/CNPRT08/001/0536/71v-72). 

A descrição predial realizada em 1867 pouco difere da propriedade comprada em 1861, 

sugerindo que a manufatura estabelecida por Araújo Lima se mantinha vigente: Caza, que serve 

de fabrica de louça, com sua quinta toda murada, caza da eira, e mais pertenças, – situada com o 

n.º 1 no logar de Valle de Piedade, freguesia de Santa Marinha de Villa Nova de Gaia. Confronta 

pelo norte com o rio, pelo sul com o predio do Doutor Salgado, pelo nascente com o Barão de 

Massarellos, pelo poente com o Visconde de Castro e Silva. É de natureza livre e alodial […]. O 

seu valor venal é a quantia de vinte contos de reis, e o rendimento liquido annual um conto de 

reis […]. (1.ª CRP-VNG – Descripção predial n.º 435, 96v). 

Apenas em 1872, por iniciativa de Rio Júnior, veremos a propriedade alterar-se com uma 

nova construção, que, embora nunca tenha servido de fábrica, passou à história como o edifício 

fabril principal. Um equívoco que vamos ajudar a esclarecer. 

 

5.1.1.4. A ambígua instalação oitocentista: a casa da fábrica e a casa de habitação (1872 – 

1881) 

Quando falamos na fábrica de louça de Vale de Piedade há um edifício que lhe aparece 

imediatamente associado e tem sido identificado como o corpo principal da manufatura ou uma 

estrutura de apoio: um prédio alto de fachadas azulejadas, com um belo beiral em faiança, voltado 

à rua Viterbo de Campos, que se destaca na paisagem ribeirinha de Gaia, o qual já mencionamos 

anteriormente
195

.  

Durante os trabalhos de prospeção tivemos oportunidade de visitar o interior dessa 

construção, já desabitada e em muito mau estado de conservação. Ficamos surpreendidas por não 

reconhecer nela quaisquer indícios da atividade cerâmica, tanto mais que anteriormente tínhamos 

visitado o antigo prédio da fábrica de Miragaia e aqui e ali se encontravam apontamentos da 

antiga manufatura. 

Embora estivesse implícita a ideia que não deveria tratar-se do primitivo estabelecimento 

fabril, pela sua arquitetura característica de meados de oitocentos, a relação deste prédio com a 

fábrica parecia ser evidente ao analisar os testemunhos deixados no Inquérito Industrial de 1881 

e, sobretudo, por Pinho Leal, em 1882, como adiante veremos. 

 No decurso da nossa investigação, fomo-nos apercebendo que a partir de 1876 surgiam na 

documentação, distintamente, a casa da fabrica, com quinta anexa, e a casa d’habitação 

(ADP/NOT/CNPRT04/001/4735/98v-99v). Pela descrição predial, ficamos a saber que esta 

                                                 
195 Ver ponto 3.4. do presente trabalho. 
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última, sita na rua da Mouca, estava em construção, tendo já tres andares, em 6 de Setembro de 

1872 (1.ª CRP-VNG – Descripção predial n.º 8855). 

Assim, quando a propriedade foi arrendada a Manuel Alves Ferreira Pinto, em Fevereiro de 

1876, compunha-se do edificio da fabrica e quinta annexa, casa nova d’habitação, com todas as 

mais pertenças e utensilios da mesma fabrica, estipulando-se que o arrendatário ficava obrigado a 

dar da quinta os legumes e fructos para uso domestico do primeiro outorgante João do Rio 

Junior e sua mulher, menos vinho; e o livre accesso aos mesmos primeiros outorgantes e sua 

familia na quinta e casa da fabrica (ADP/NOT/CNPRT04/001/4735/98v-99). Manuel Alves 

Ferreira Pinto presidiu o estabelecimento até Fevereiro de 1883, data em que regressou ao anterior 

proprietário (ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/40-40v). 

Sobre a fábrica de Vale da Piedade deste período chegaram-nos os testemunhos mais 

contraditórios que para ela conhecemos. 

O Inquérito Industrial de 1881 (RELATÓRIO 1881: 295-297) apresenta-nos a fábrica de 

João dos Rios [sic], no lugar de Santo Antonio de Valle de Piedade instalada n’um corpo de 

edificios sobranceiro ao Douro, mas não sobre o caes da margem, cujo acesso se fazia por uma 

rua ingreme. A construção é descrita como sendo do tipo comum das de habitação, desenvolvida 

em altura, com rés-do-chão (lojas), três andares e sótãos, encravada em casas e encostada contra o 

monte, não tendo, por isso, as officinas ar nem luz senão pela frente. Esta passagem é muito 

importante, pois percebemos que o edifício aqui referido nunca poderia ser a casa d’habitação na 

rua da Mouca, pois, além de esta não estar encostada ao monte, tem várias janelas nas fachadas 

principal e posterior. A instalação fabril, também uma construção em altura com cinco andares, 

ficava, sim, nos patamares traseiros àquele prédio, a uma cota superior, onde Araújo Lima a 

reedificara. 

A organização espacial da manufatura dispunha-se da seguinte forma: lojas, onde estavam 

os armazéns, depósitos de argila e um gral [ou almofariz] para triturar a braço o vidro que é 

depois levado a moer a uma azenha próxima; 1.º andar, com oficinas de pintura e vidragem; 2.º 

andar, com prensa de fabricação de azulejos; 3.º andar, com oficinas de fabrico de louça, 

munidas apenas de tornos ou rodas comuns; sótãos ou vãos do telhado, com estufas de seca, 

oficinas de formaria, depósitos e mais uma machina de fabricar tubos de grés. É mencionado um 

forno situado Ao fundo e ao centro do edificio […], com duas camaras sobrepostas, ficando a 

bocca inferior á altura do primeiro pavimento. 

Além de uma prensa para os tubos de grés e duas prensas-balancés para os azulejos, todas 

movidas a braço, não havia outros apparelhos mecanicos essenciaes á industria, e o fabricante 

diz que não sente necessidade de alterar o existente, nem sabe que outras machinas devesse 

empregar. 
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O transporte interno entre os vários pisos fazia-se pelas escadas, usando o ombro dos 

trabalhadores. Situação que desagradava ao avaliador, classificando as escadas de perigosas. 

Avaliação negativa mereceram igualmente as condições de salubridade e iluminação do edificado, 

com ventilação insuficiente e oficinas acanhadas e escuras, onde trabalhavam 148 pessoas: […] as 

officinas são sombrias, baixas, e os trabalhadores estão agglomerados de mais. Nas officinas dos 

sotãos o operario está mettido em quasi nichos com o telhado sobre a cabeça.  

Não ficou bem impressionado o examinador, emitindo uma opinião pouco recomendável 

sobre a FSAVP, a pior que temos documentada: A installação é pessima, por desenvolver em 

altura, por meio de pisos successivos, os orgãos de uma fabrica que reclama uma área a um nivel 

constante. Isto provém de se estabelecer a fabrica n’uma casa de habitação, vendo-se officinas 

cujos tectos são estucados como salas de moradias.  

Este parecer reflete a mudança dos tempos no que respeita à evolução dos próprios espaços 

industriais. De facto, caminhava-se para o predomínio da horizontalidade das áreas industriais, 

exigível pela aplicação dos modernos maquinismos que então emergiam na indústria. Outro sinal 

de mudança de era vislumbra-se no que concerne aos transportes, expondo o avaliador as 

dificuldades de ligação aos transportes externos, quer para o rio, quer para a estação do caminho 

de ferro. Do mesmo modo, as preocupações com a salubridade dos espaços industriais e as 

condições de trabalho dos operários começaram a ganhar corpo nas últimas décadas do século 

XIX, surgindo alguma legislação para o efeito. Por todos estes motivos, era natural que aos olhos 

do examinador a FSAVP se mostrasse obsoleta, levando-o a concluir que o local era mal 

escolhido! Não obstante considerar que a produção desta fábrica mostrava uma arte barbara e 

grotesca, assumia que a mesma vive n’um estado de prosperidade plena. 

Se é certo que a introdução de um ou outro maquinismo – como a prensa para azulejos ou a 

máquina para tubos de grés – poderia ter obrigado a alterações no edificado e à criação de novas 

áreas especializadas, verifica-se que a fábrica, em 1881, estava muito próxima da erguida por 

Araújo Lima, como prova a existência de um único forno, com certeza o que ele também tinha 

construído. 

O momento que vai marcar o surgimento de uma nova unidade fabril, no mesmo espaço 

mas mais ampliada e mecanizada, será a chegada da tão almejada máquina a vapor. 

 

5.1.1.5. A fábrica a vapor de João do Rio Júnior (1882 – 1887) 

Muito próximo do Inquérito de 1881 posiciona-se uma opinião completamente contrária à 

anterior, a qual, aliás, parece querer refutar aquele testemunho negativo. Referimo-nos à descrição 

lavrada por Pinho Leal, publicada em 1882 na sua obra de referência Portugal Antigo e Moderno. 

A FSAVP foi contemplada com uma entrada individualizada no topónimo Val de Piedade: 
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Grande fabrica de louça de Val de Piedade, tecendo-lhe o autor elevados elogios e classificando-

a como excellente estabelecimento industrial. 

Sobre o edificado diz-nos Pinho Leal o seguinte: O edificio da fabrica, é vasto, e foi 

expressamente construido para o fim a que se destinou. É todo de optima pedra de granito, com 

uma ampla frontaria, toda revestida de azulejos, aqui mesmo fabricados. Recebe muitissima luz, 

por 30 e tantas janellas, pelo que é tambem abundantemente ventilado. Apezar de estar muito 

proximo da margem esquerda do Douro, o local é superior ás maiores enchentes, e a conducção 

dos seus productos, para o rio, é feita com a maxima facilidade e economia. Vastidão do espaço, 

boa ventilação e iluminação, facilidade de condução dos produtos para o rio – não podia haver 

opinião mais dissonante da veiculada pelo redator do inquérito industrial de 1881. É também nesta 

exposição que reside a confusão entre a casa da fábrica e a casa de habitação, ao aludir-se à 

fachada revestida com azulejos. 

A descrição de Pinho Leal segue com a organização espacial da fábrica, idêntica à realizada 

naquele relatório de visita. Acrescentou, porém, que a manufatura Tem uma machina a vapor, que 

póde ser elevada até 12 atmospheras, porém está trabalhando em 6. Foi feita na Fundição do 

Ouro […] a qual póde rivalisar com as melhores d’este genero vindas do estrangeiro. Serve para 

pôr em movimento oito mós, que môem vidro, tintas, barros e outros mineraes, para consumo da 

fabrica. E concluiu, argumentando: É pois uma das mais importantes e prosperas fabricas de 

louça, d’este reino, e o seu proprietario e administrador são dignos de elogio, por darem pão e 

trabalho a tão grande numero de familias. (LEAL 1882: X, 78). 

Esta é a primeira referência que encontramos ao uso da máquina a vapor na fábrica. Sendo 

pouco provável que o inquiridor de 1881 omitisse a sua existência, a aquisição deverá ter ocorrido 

entre os anos de 1881 e 1882. No livro de Registo das declarações acerca de geradores e 

recipientes de vapor e aparelhos motores apresentadas ao Governo Civil do Porto, entre 23 de 

Outubro de 1884 e 20 de Janeiro de 1915, deparámo-nos com duas apresentações relativas à 

FSAVP: uma de 1885 e outra de 1908. Na apresentação de 1885, os então proprietários, Augusto 

Leite da Silva Seabra e Aloísio de Seabra, indicaram que a compra do aparelho fora feita a João 

do Rio Júnior. O que significa que este foi o introdutor da máquina a vapor na fábrica. Embora, 

entre os anos de 1881 e 1882, a manufatura estivesse arrendada a Manuel Alves Ferreira Pinto, 

que a liderou até início de 1883, quando foi declarado falido 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/40). Ainda no início do ano de 1882, a 9 de Fevereiro, João do 

Rio Júnior e mulher contraíram um avultado empréstimo à Companhia Geral do Crédito Predial 

Português, da quantia de cinco contos e quarenta mil reis a pagar principal, juros e commissão 

em prestações semestraes durante o praso de dez annos e com hypotheca especial sobre os bens 

que d’elle constam, situados n’esta cidade do Porto e em Villa Nova de Gaia 
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(ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/94). Dívida que liquidaram antecipadamente aquando da venda 

da fábrica, em Março de 1883. Terá esta quantia servido para compra da máquina a vapor? 

Logo após a saída de Manuel Alves Ferreira Pinto, os proprietários (João do Rio Júnior e 

mulher) venderam a fábrica e propriedade a uma sociedade tripartida, da qual faziam parte 

António Monteiro de Castro Portugal, Aloísio Augusto de Seabra e Augusto Leite da Silva 

Guimarães
196

. Na escritura então lavrada, em 8 de Março de 1883, encontramos uma das mais 

completas descrições da fábrica de louça de Vale de Piedade, explicando-se os três imóveis que 

compunham a propriedade, sita na rua da Mouca: (1) Uma morada de casas propria para 

habitação, com quatro andares, loja e aguas furtadas, com frente para a dita rua da Mouca, para 

onde tem o numero dez; (2) Uma casa que serve para a fabrica, com múltiplos espaços, 

estruturas e maquinismos; (3) Quinta annexa e contigua á casa da fabrica, que se compõe de 

terra lavradia, pomar, ramadas com esteios de pedra e agua de mina que também é applicada ao 

serviço da fabrica e bem assim na azenha de baixo quatro poços de madeira e dous de pedra mais 

pequenos destinados ao mesmo serviço da fabrica, quinta esta que se acha toda unida e corrente 

com uma entrada pela dita rua da Mouca (ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/82-82v). 

O espaço da fábrica organizava-se do seguinte modo: um edifício de três andares (um 

andar terreo e dous andares superiores), com salões destinados a diversas oficinas proprias do 

fabrico; quatro fornos (um grande, um mais pequeno para a louça de faiança e dois para grés); 

dez barreiros (seis grandes, incluindo o do forno, e quatro ditos mais pequenos, com divisão a 

meio, de madeira
197

), com um deposito para agua debaixo; área para moagem do vidro, com 

máquina a vapor que movia oito mós (uma maquina de moer vidro, da força de seis cavallos, 

dous poços de pedra com as competentes mós, oito mastros de prumo com os respectivos 

carretos, um eixo orisontal emendado [?] com quatro carretos e nove bancaes [?]). Enumeraram-

se, ainda, uma maquina perpendicular para tirar canos de grez com dez chapas de diversas 

dimensões e outra maquina orisontal para tirar azulejo com duas caixas, duas grades e quatro 

chapas de diversos tamanhos (Ibidem). 

Num curto espaço de tempo, entre 1881 e 1883, constata-se uma melhoria significativa nas 

instalações, que originaram transformações no espaço fabril. Em 1882 refere-se a existência de 

uma máquina a vapor usada para mover oito mós. Situação muito diferente da registada em 1881, 

quando existia no rés-do-chão da fábrica um almofariz para triturar a braço o vidro que é depois 

                                                 
196 No documento de constituição de sociedade diz-se que os três sócios estavam resolvidos a organisarem uma sociedade commercial de 

capital e industria para o fim de adquirirem por titulo oneroso as propriedades que formam a fabrica de louça situada em Santo Antonio 

de Val de Piedade em Villa Nova de Gaia, com todas as suas pertenças, dependencias maquinas, utensilios e mais objectos, que constituem 

o material da mesma fabrica pertencente a João do Rio Junior e a explora-la por sua conta, elevando-a ao seu maximo desenvolvimento 

podendo alliar a exploração d’outra qualquer industria a esta sociedade e que a duração d’esta sociedade é por tempo de vinte anos 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/00631/77). O sócio maioritário (com seis contos) era Castro Portugal, que assumia a gerência técnica e 

administração; o sócio Guimarães, que entrou com quatro contos, ficava encarregado de desconto de letras, saques e serviço externo; o 

sócio Seabra teria a sua responsabilidade o escritório e correspondência. (LEÃO 1999: 282). 
197 Esta informação corrobora a interpretação dada à estrutura encontrada na intervenção arqueológica. 
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levado a moer a uma azenha próxima. O que nos indica uma alteração no processo produtivo, que 

levou certamente à criação de uma nova área dedicada à moagem do vidro, com espaço suficiente 

para integrar a máquina e as mós. No início do ano seguinte, observa-se a continuidade das 

máquinas para azulejos e tubos de grés e da área de moagem de vidro, mas regista-se uma grande 

mudança no número de fornos que a fábrica dispunha – de um (em 1881) para quatro (em 1883), 

mostrando-nos um aumento expressivo das áreas e estruturas de laboração que a fábrica de finais 

do século comportava, já bem distinta da sua antecessora. De facto, o ano de 1882 marcou o 

nascimento de uma renovada fábrica de Vale de Piedade: equipada e moderna, verdadeiramente 

industrial! Coincidentemente, o mesmo ano em que se realizava no Porto a 1.ª Exposição de 

Cerâmica Nacional, organizada por Joaquim de Vasconcelos. 

A sociedade que nos inícios de 1883 comprava a fábrica pouco durou. Em Outubro desistia 

António Monteiro de Castro Portugal, ficando os outros dois sócios, que constituíram a firma 

Augusto Leite & Seabra (ADP/NOT/CNPRT07/001/0647/00639/92-94). Pouco sabemos dos três 

anos que durou a sua gestão. 

Em Março de 1886, a fábrica e respetiva propriedade voltaram a ser adquiridas por João do 

Rio Júnior e mulher (ADP/NOT/CNPRT07/001/0662/34v-37v). No mês seguinte, o casal 

procedeu à abertura de um credito, em conta corrente de movimento, até á quantia de dez contos 

de reis no Banco Mercantil Portuense, pelo praso d’um anno a contar do dia d’hoje vinte e um do 

corrente mez d’abril, quantia esta que o referido Banco põe desde já á disposição d’elle mesmo 

João do Rio Junior, declarando-se que todas as sommas que em virtude d’este contracto forem ou 

vierem a ser devidas ao Banco Mercantil Portuense, serão para applicar á exploração da fabrica 

de louça denominada “de Santo Antonio de Valle de Piedade”, que elle João do Rio Junior, 

possue em Villa Nova de Gaia, e bem assim a outras necessidades do seu commercio, tudo no 

interesse commum do casal, hipotecando para o efeito a parte immobiliaria da sua referida 

fabrica de louça de “Santo Antonio de Valle de Piedade” (ADP/NOT/CNPRT07/001/0662/72v-

73). Ficava o casal obrigado a ter a dita propriedade, aqui hypothecada, sempre segura contra 

fogo, em Companhia Seguradora com sede n’este reino, e por quantia nunca inferior ao limite 

maximo d’esta abertura de credito e pagar os premios de tal seguro, apresentando ao Banco 

Mercantil Portuense as respectivas apolices e os recibos dos premios pagos 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0662/73). 

Poucos meses depois, na noite do dia 1.º de julho do mesmo anno, pelas 10 e meia horas, 

um grande incendio devorou todo o estabelecimento (OLIVEIRA 1920: 134). Como já aqui 

referimos, nessa altura, encontrava-se no Porto Feliciano Bordalo Pinheiro, administrador da 

fábrica de louça das Caldas, que contratou todos os operários da fábrica incendiada, pagando-

lhes as viagens para as Caldas da Rainha – quinze no total: cinco pintores, quatro rodistas, dois 
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formistas, três empregados dos fornos e um maquinista, que partiram a 11 do mesmo mês 

(VALENTE 1949: 139-140). 

A 5 de Outubro de 1886, João do Rio Júnior e esposa liquidavam as contas com o Banco 

Mercantil Portuense e levantavam as hipotecas relativas a duas aberturas de crédito: a de Abril de 

1886 e outra anterior, realizada a 9 de Janeiro de 1884 (ADP/NOT/CNPRT07/001/0665/15v-16v). 

Perante estes acontecimentos – incêndio, destruição das instalações e saída dos 

trabalhadores, levanta-se a suspeita da fábrica ter interrompido a laboração. O que julgamos ter 

sucedido. Um averbamento na descrição do prédio azulejado, realizado em 18 de Outubro de 

1887, ou seja, mais de um ano após o incêndio, aponta como uma das confrontações a fabrica 

incendiada de João do Rio Junior (1.ª CRP-VNG – Descripção predial n.º 8855, Av. n.º 2), o que 

prova que o edifício não tinha sido recuperado
198

. 

Apesar de alguns autores terem suspeitas de a fábrica ter encerrado momentaneamente na 

década de 1830, o que a documentação examinada não prova, cremos que esta foi, de facto, a 

primeira vez em que houve um hiato na sua produção. 

 

5.1.1.6. A derradeira unidade industrial de António José da Silva (1888 – 1930) 

A fábrica incendiada e em ruínas foi comprada por António José da Silva e mulher, D. 

Angélica Alzira da Conceição Macedo e Silva, em 1888. 

A escritura de compra e venda, realizada a 14 de Julho, especificava que os prédios 

vendidos situavam-se na rua da Mouca, freguesia de Santa Marinha de Villa Nova de Gaia e 

eram os seguintes: uma morada de casas propria para habitação, com quatro andares, loja e 

aguas furtadas, com frente para a dita rua da Mouca, para onde tem o numero dez – uma casa 

em ruinas onde esteve a fabrica de louça denominada de Santo Antonio de Valle de Piedade – 

Quinta annexa e contigua á dita casa em ruinas, que se compõe de terra lavradia, pomar, 

ramadas, com esteios de pedra e agua de mina; formando estes tres predios uma só área que 

confronta actualmente do norte, com o Barão de Massarellos e herdeiros de Jose Pinto da Costa, 

do sul com Joaquim José de Souza Magalhães, do poente com André Michon e do nascente com a 

dita rua da Mouca (ADP/NOT/CNPRT07/001/0675/72v). 

O valor acordado, de cinco contos de reis […] a juro de seis por cento com hypotheca, 

devia ser pago em prestações anuais de um conto de reis cada uma, de modo que o capital esteja 

integralmente pago d’hoje a cinco anos (ADP/NOT/CNPRT07/001/0675/73). O que assim 

                                                 
198 Nos requerimentos de obras particulares solicitados à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, encontrámos uma licença concedida a 

João do Rio Júnior, em 2 de Setembro de 1886, para depositar provisoriamente no Caes de Gaya uma porção de pedra proveniente do 

armazem pertencente ao Barão de Massarellos (PT-CMVNG-AM/CMVNG/Prs-RT/22/Pt01,Doc091). Desconhecemos a obra que João do 

Rio Júnior levava a cabo no armazém de Kopke, mas verifica-se que não é relativa à sua fábrica, como confirmamos pelo estado na 

descrição predial de 1887.  
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fizeram entre 1889 e 1894
199

. A fábrica foi, então, reconstruida e muito ampliada (LEPIERRE 

1899: 105), entrando novamente em laboração. 

Em 27 de Março de 1897, o proprietário constituiu sociedade com Remígio José Ribeiro da 

Silva, formando a firma comercial Antonio José da Silva & Silva, cujo objecto era o fabrico e 

venda de louça. A mesma sociedade foi renovada em 14 de Agosto de 1902 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0776/00923/24-26). Após a morte do sócio, a 29 de Janeiro de 1910 

(AHMP/A-PUB/5375/17), António Silva continuou a gerência da firma. 

Esta nova fábrica de Vale de Piedade é-nos descrita por Charles Lepierre: O edificio 

compõe-se de dois corpos principaes, a niveis differentes, occupando approximadamente uma 

area de 300 metros quadrados; o primeiro corpo tem dois pavimentos e é de grandes dimensões; 

no pavimento terreo está o deposito, base do forno, pintura, etc., e no pavimento superior estão 

as rodas, officina da fôrma, e serve tambem para dessecação (tem muito pé direito e boa 

ventilação); o segundo corpo do edificio é destinado ao preparo dos barros, e serve igualmente 

de seccadura. […] Tem um só forno de dimensões regulares e o combustivel é chamiça. Tem 14 

moinhos movidos por dois motores de agua (azenhas) no sitio denominado Quebrantões, junto ao 

rio, fazendo-se facilmente os transportes pelo rio; 20 rodas. Emprega 70 a 80 operarios, com 

salarios de 400 a 700 réis para os adultos e 120 a 240 réis para os menores. (LEPIERRE 1899: 

105-106). 

Em Julho de 1908, a firma requereu licença para instalação de motor a gás. Tratava-se de 

um maquinismo de origem inglesa da marca Davey Paxman VC.ª Colchester, que servia para 

moagem d’esmaltes (ADP/AC/GCPRT/Livro 59). 

A descrição da fábrica em 1913 é idêntica à de 1899. Acrescentando-se que possuía 1 motor 

a gás pobre da força de 15 cavalos, 16 rodas de levantar louça, tendo em Quebrantões 1 roda 

hidráulica movendo 12 mós, para moer vidro, tintas, etc., tendo ultimamente instalado mais 6 

moinhos de vidro e 5 de tinta na mesma fabrica. Contava, então, com um total de 65 operários 

(GIRÃO 1913: 21-22). 

Em Dezembro de 1915, António José da Silva & Silva pediu licença para cosedura de 

louça, apresentando uma planta com a localização do forno. Na respetiva memória descritiva 

explicava que Os aparelhos usados para aquele fim [fabrico de louça] são tinas para a mistura de 

barros, mexedores de pau, rodas a servirem de tornos para dar formas próprias aos barros e 

fôrmas. Os productos fabricados são: a louça vulgar, ordinaria, como tijelas, pratos, bacias, 

terrinas, canecas etc. etc. (ADP/AC/GCPRT/M1448/2354/3). 

                                                 
199 ADP/NOT/CNPRT07/001/0675/74-75v; ADP/NOT/CNPRT07/001/0682/1-2; ADP/NOT/CNPRT07/001/0688/77-78; 

ADP/NOT/CNPRT07/001/0694/31v-32v; ADP/NOT/CNPRT07/001/0700/96-97; ADP/NOT/CNPRT07/001/0707/15v-16v; 

ADP/NOT/CNPRT07/001/0717/61v-62v. 
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As condições então exigidas para o licenciamento, escritas pelo subdelegado de saúde, em 1 

de Abril de 1916, são reveladoras das mudanças a que estas manufaturas ficaram posteriormente 

sujeitas. Umas observavam a questão da segurança dos fornos, cujos recintos deviam ser 

devidamente ventilados e ficar separados por paredes de pedra que se elevarão em guarda fogo, 

sem que por cima de os mesmos fórnos haja mais do que o telhado. A chaminé deveria ser em 

tijolo e sem nenhuma ligação com os madeiramentos do telhado, elevando-se um metro pelo 

menos acima do espigão do telhado mais alto das cazas proximas n’um raio de 40 metros em 

torno da fabrica. Outra advertia que A tinturaria de silex, feldespato ou dos esmaltes será feita em 

recipientes fechados ou debaixo de agua e em atelieres bem ventilados. A aplicação dos esmaltes 

apenas era consentida em recintos resguardados por vidro, devendo ser proibida a estada ás 

criança nesses locais. As mós tinham que ficar instaladas a uma distância de pelo menos 10 

metros de qualquer habitação. Além disso, alertava-se para a necessidade de haver latrinas nas 

devidas condições bem como lavabos para uzo dos operários. 

(ADP/AC/GCPRT/M1448/2354/15v-16).  

Estas iniciativas de António José da Silva – instalação de um motor a gás e licenciamento 

do forno – auspiciavam ainda longa vida à fábrica. Todavia, o requerimento de 1915 (licenciado 

em 24 de Novembro de 1917) é a última ação que registamos para a laboração da fábrica de louça 

de Vale de Piedade. A partir deste momento apenas encontramos referências indiretas ao 

estabelecimento de António José da Silva, denunciando que o fim estava próximo. 

 

5.1.1.7. Da falência à demolição (1930 – 1948) 

Vasco Valente, contemporâneo do acontecimento, apontou a década de 1930 para o 

encerramento definitivo da fábrica de Santo António (VALENTE 1949: 140). 

No levantamento aéreo de 1939 observa-se uma parte dos telhados do complexo fabril e 

numa planta de 1942 percebe-se o volume dos vários corpos edificados, assinalados a tracejado, 

sugerindo que estariam já em ruínas. 

Em 1948, a propriedade onde estava a fábrica pertencia à Companhia Geral de Crédito 

Predial Português – uma sociedade constituída em 1864 com o privilégio de emitir obrigações 

prediais ou letras hipotecárias que representassem operações de empréstimo sobre bens imóveis. 

A sua sede situava-se em Lisboa, tendo sido abertas filiais nas cidades do Porto, Coimbra, 

Funchal, Vila Real e Beja entre muitas outras localidades
200

. Inferimos, assim, que muito 

provavelmente, António José da Silva, ou alguém após a sua morte, hipotecou os bens imóveis 

que possuía em Gaia para pedir um empréstimo àquela instituição e, por falência ou 

incumprimento, acabou por perder a propriedade. 

                                                 
200

 http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1634. 
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Por escritura de 8 de Junho de 1948, a Companhia de Crédito Predial vendeu a Clemente 

Dias Coelho, casado, comerciante, morador na rua dos Canastreiros, no Porto, a propriedade, de 

natureza alodial, sita na rua Viterbo de Campos, número dez, freguezia de Santa Marinha, 

concelho de Vila Nova de Gaia, que se compõe, actualmente, de uma morada de casas de cinco 

pavimentos, com quintal, terreno de cultivo e mais pertenças, a confrontar, no seu todo, do norte 

com a Empreza Carbonifera do Douro, Limitada, do sul com José Antonio da Silva, do nascente 

com a rua Viterbo de Campos, e do poente com Maria Assunção Michon Mourão. No mesmo 

documento esclarece-se o destino do edifício da fábrica: Na parte rústica […], existiu em tempos 

uma casa destinada a fabrica de louça, que foi demolida. (ACP/CNP/25-D/40v-41). 

Da última fábrica de louça de Vale de Piedade são, hoje, visíveis apenas alguns muros, 

envoltos por densa vegetação. Quem sabe o que a terra oculta e a Arqueologia, um dia, nos poderá 

vir a revelar… 

 

5.1.2. As azenhas para moagem do vidro 

As azenhas eram estruturas fundamentais para o funcionamento de uma fábrica de louça 

fina. Serviam para moer os preparados para o vidrado e as tintas. 

Localizavam-se num espaço exterior ao do núcleo fabril principal, junto a cursos de água, 

onde tradicionalmente existia uma atividade moageira já instalada. Segundo Isabel Fernandes, a 

configuração destas azenhas não diferia das usadas para moer o pão (FERNANDES 2008: 31). 

Uma condição expressa no contrato de arrendamento da primeira azenha da fábrica de Vale de 

Piedade, em 1784, leva-nos, porém, a pensar que alguma adaptação teria que ser feita nestes 

engenhos para a moagem do vidro, embora não consigamos perceber qual: e no fim do seo 

arrendamento será obrigado a compor a dita azenha nos termos de moer pam, na forma em que 

se acha em bom uzo (ADP/NOT/CNPRT08/001/0320/41v). 

 

5.1.2.1. Santo Antão 

A primeira área de moagem exterior à fábrica localizou-se junto à fonte de Santo Antão e do 

ribeiro homónimo, também conhecido por das Azenhas
201

, a cerca de 800m a nascente daquela. 

Jerónimo Rossi arrendou uma azenha em Setembro de 1784 a João José da Silva Toscano, a 

qual veio a adquirir mais tarde, em 1803, descrevendo-se do seguinte modo: hũa propriedade de 

cazas com sua azenha logea e sobrado (ADP/NOT/CNPRT09/001/4252/22-22v). 

A mesma azenha passou para a sua filha Jacinta Rossi, foi arrendada a Francisco de Sousa 

Galvão, Francisco da Rocha Soares e João da Rocha e Sousa, Bonifácio Costa e Araújo Lima, que 

                                                 
201 O ribeiro das Azenhas, dos Açougues ou de Santo Antão nasce na zona da Rasa e desagua no Douro, entre as praias do Estaleiro e da 

Cruz, em frente ao largo do mesmo nome (GUIMARÃES 1995a: 37). Separava as povoações medievais de Gaia e Vila Nova 

(GUIMARÃES 1995a: 67). Corre hoje maioritariamente encanado. 
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a comprou em Março de 1842, dizendo-se então estar no lugar das Costeiras, proximo a fonte de 

Santo Antão (PT/ADP/NOT/CNPRT08/001/0469/113). 

 

5.1.2.2. Quebrantões 

A outra zona de moagem de apoio à manufatura situava-se no ribeiro de Quebrantões
202

, em 

lugar homónimo junto ao rio Douro, e foi usada mais recentemente. Ficava em lugar mais distante 

que o anterior – a aproximadamente 3km a nascente da fábrica, fazendo-se o transporte de barco. 

A primeira referência ao uso destes moinhos pela fábrica de Vale de Piedade data de 1899 e 

corresponde à gerência de António José da Silva: Tem 14 moinhos movidos por dois motores de 

agua (azenhas) no sitio denominado Quebrantões, junto ao rio, fazendo-se facilmente os 

transportes pelo rio (LEPIERRE 1899: 106). 

Em 1913, contava-se em Quebrantões 1 roda hidráulica movendo 12 mós, para moer vidro, 

tintas, etc. (GIRÃO 1913: 22). 

 

5.2. Espaços de comercialização 

5.2.1. A loja na fábrica 

O espaço da fábrica continha também um espaço para comercialização dos seus produtos, 

como nos é dado conhecer em alguma documentação. Por exemplo, no Auto de Vistoria à fábrica 

de Miragaia, em Março de 1822, consta uma grande sala em que se vende a louça na qual se 

ocupam dois caixeiros (FERNANDES 2008: 21). 

Para a fábrica de Vale de Piedade, encontramos uma referência direta à sua loja em 1848, 

quando João de Araújo Lima anunciou o fim da sociedade no Depósito Geral de Louças, dizendo 

que passava a servir os seus fregueses na própria fábrica (LEÃO 2007: 17). 

 

5.2.2. As feiras 

Tradicionalmente, a venda de louça era feita nas feiras ou nas praças públicas (VITORINO 

1930: 19) – espaço privilegiado para a compra e venda dos mais variados produtos, que se 

cumpria sazonalmente nas diversas localidades portuguesas. Sabemos que isto é válido para a 

olaria, não conseguimos apurar se o mesmo aconteceria para a louça comum de faiança. 

Considerando que esta louça era amplamente usada, sobretudo a partir das primeiras décadas do 

século XIX, cremos que a sua venda não deveria ser restrita à loja da fábrica. Indicamos, por isso, 

os locais do Porto onde tradicionalmente se comercializavam os produtos cerâmicos. 

Diz-nos Manuel Leão, a propósito da louça vermelha de Ovar e Aveiro, que A feira mais 

frequentada realizava-se desde longa data, na Praça da Ribeira, local de fácil descarga dos 

artigos trazidos de barco como atravessados da outra banda de Gaia. Muito mais tarde passou 

                                                 
202 O ribeiro da Fontinha ou de Quebrantões nasce na Lavandeira e desagua no Douro (LEÃO 1989: 45).  
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para o terreiro defronte do Convento de S. Bento da Avé Maria, onde mais tarde foi instalada a 

estação de S. Bento. (LEÃO 2007: 175). 

Em Maio de 1794, a Câmara do Porto, por constar que a louça que se acha vendendo na 

Praça Nova das Hortas, faz pejamento, e embaraça a obra publica novamente mandada fazer 

com muita utilidade dos moradores desta cidade, mandou que a vendagem da dita louça se 

mudasse para a Praça do Laranjal [hoje da Trindade] dando-se todas as providências para isso 

necessárias (VITORINO 1930: 19, 1). 

Outros espaços tradicionais para a venda de louça eram o antigo Largo do Anjo (atual 

Cordoaria), proibida pela Câmara em 1821, e um armazém nos baixos da antiga Casa da 

Câmara, a par da Sé. Em ambos os locais este comércio deveria ter uma longa tradição pois aí 

se realizavam feiras desde a Idade Média. (REAL et al. 1995: 185). 

O “Domingo da Louça” que inaugurava as Festas da Senhora da Hora (Matosinhos) era 

também uma referência para a compra destes produtos, embora aqui vocacionada para a olaria, 

sendo as louceiras sobretudo provenientes de Barcelos (CLETO 1997: 19). Entre as primeiras 

décadas dos séculos XIX e XX, esta era uma das mais famosas e concorridas festas populares da 

região (CLETO 1997: 17). 

Apenas a título de curiosidade, referimos que ainda hoje se observa na Feira de São 

Martinho, em Penafiel, a venda de malgas e canecas de faiança azul e branca, com um curioso 

aspeto arcaico. Talvez testemunhem hábitos de venda passados. 

 

5.2.3. O lugar no Mercado do Anjo 

O motivo pelo qual indicamos aqui o Mercado do Anjo
203

 é a existência de um documento, 

de 8 de Novembro de 1838, em que Bonifácio José de Faria e Costa, então arrendatário e morador 

na Fabrica da Louça de Santo Antonio de Gaia, sócio de Araújo Lima, tomou, por desistência e 

trespasse de José Maximino Pinto da Rocha e mulher, Maria José, o terreno, ou chão numero 

vinte e tres que fica para a parte do poente, na praça do Anjo que a Illustrissima Camara 

Municipal desta mesma cidade novamente abrio e estabeleceo para mercado publico, para que 

nelle possa edificar e de tudo dispor como couza sua propria 

(ADP/NOT/CNPRT02/001/0453/79v-80). 

Os desistentes justificavam que projetarão edificar huma caza abarracada na praça do 

Anjo […] E como depois disso reffletissem milhor, e vissem que não convinha a seus interesses o 

edificar a mesma caza abarracada, e muito menos o concervarem o terreno emprazado em 

consequencia do onus e encargo a que se sugeitarão por isso se deliberarão dezistir do 

                                                 
203 Diz-nos Magalhães Basto, em O Porto do Romantismo, que O mercado do Anjo, inaugurado em 1839, viera ocupar o local em que até 

então tinha havido a Capela e o Recolhimento do mesmo nome. Do outro lado da rua ficavam a cerca e Convento das Carmelitas, de que 

supomos, nem vestígios actualmente restam. (BASTO 2010: 68). 
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sobredicto terreno e emprazamento a favor do segundo outorgante que não duvida pagar a renda 

deste e cumprir com todas as suas condições e clauzulas. (ADP/NOT/CNPRT02/001/0453/80). 

Esta escritura sugere-nos que a fábrica de Vale de Piedade poderia ter tido neste mercado 

municipal um ponto de venda dos seus produtos. Como vimos, o largo do Anjo era um dos locais 

onde a venda de louça se fazia tradicionalmente. Consultámos no AHMP a documentação relativa 

a este mercado (AHMP/A-PUB/6426/1-243), mas as únicas datas disponíveis não abarcam este 

período, pelo que não conseguimos confirmar a nossa suspeita. Deixamos, contudo, em aberto 

esta hipótese. 

 

5.2.4. O Depósito Geral de Louça na rua da Esperança, em Miragaia 

A 19 de Outubro de 1846, o Periodico dos Pobres no Porto anunciava o estabelecimento de 

um depósito geral de todas as louças manufaturadas nas fábricas do Porto e de Gaia: DEPOSITO 

GERAL DE LOUÇA. FRANCISCO da Rocha Soares, João d’Araujo Lima, Thomás Nunes da 

Cunha & C.ª, Padre Gualter da Piedade Queiroz, Manoel Nunes da Cunha, e Manoel Joaquim 

Coelho & Irmão, donos das Fábricas de Louça do Porto e Villa Nova de Gaya, resolvêrão 

estabelecer um Depósito geral de todas as louças manufacturadas em suas Fábricas; portanto 

avisão ao respeitavel público e a todos os seus freguezes que, desde o dia 19 do corrente em 

diante vendem este genero somente no Depósito estabelecido na rua da Esperança n.
os

 2, a 12, 

onde se achará um completo sortimento, boa escolha em qualidades, e com a maior prontidão se 

satisfasão suas encomendas. Os preços são fixos e muito razoaveis. (PERIODICO 1846: n.º 222, 

1). 

Portanto, assim se reuniam as fábricas de Miragaia, Vale de Piedade, Carvalhinho, Monte 

Cavaco, Fervença e Alto da Fontinha para venderem os seus produtos exclusivamente num 

mesmo local e a preços fixos
204

, ficando, assim, suspensa a venda na fábrica. 

Araújo Lima abandonou este Depósito dois anos depois, em 1848, como atrás referimos, 

voltando a vender os produtos na sua fábrica. 

 

5.2.5. Os Depósitos Gerais de Louça na rua de Miragaia 

Nos recibos da fábrica datados de 1861, um de 8 de Março, ainda da gerência de Araújo 

Lima, e outro de 14 de Maio, da firma José Lopes Rios & Irmão, anuncia-se um Deposito Geral 

em Miragaya, á Porta Nobre, n.º 20, 21 e 22 (ou Rua de Miragaya, n.
os

 20 a 22). Este posto de 

                                                 
204 José Queirós, a propósito da estreita relação entre as faianças do Porto e de Gaia, referiu este Depósito: E tão estreita foi ella que, num 

mesmo deposito no Porto, á rua da Esperança, se exhibiam cordialmente, ufanas, as lindas faianças da cidade e as de Gaya. As d’aqui 

desciam a collina, passavam o Douro como que a tomarem um banho mais, para entrarem na Capital muito asseadas, no brilho do seu 

esmalte, por cuja transparencia deixavam ver as risonhas e bem matizadas decorações de conjuncto encantador; emquanto as da cidade, 

muito sécias, as esperavam e recebiam com apertados abraços, de chi-coração, familiares. (QUEIRÓS 1909: 42). 
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venda deverá ter surgido na sequência da saída de Araújo Lima do depósito conjunto na rua da 

Esperança, em 1848, situando-se, aliás, em local muito próximo deste. 

Em faturas posteriores, de 1869 e 1874, estando a fábrica na posse de João do Rio Júnior, 

indica-se que o depósito situava-se na mesma rua nos n.
os

 58 a 60. 

 

5.2.6. O Depósito Geral de Louça no cais da Paixão, em Massarelos 

Em Janeiro de 1871, constituiu-se um novo Depósito Geral de Louças no cais da Paixão, em 

Massarelos, instalado nos sallões do primeiro andar do predio numero quatro e dose aonde serão 

armazenadas todas as louças de suas fabricas, existentes á abertura do depozito (LEÃO 1999: 

Ap. 16, 344). 

Uniam-se neste Depósito os proprietários das fábricas de Santo António de Vale de Piedade 

(João do Rio Júnior), Massarelos (António Rodrigues de Sá Lima), Carvalhinho (Tomás Nunes da 

Cunha), Monte Cavaco (Ângelo da Silva Macedo) e Cavaco (Joaquim Nunes da Cunha). As 

razões apresentadas para o acordo denunciam os problemas com que, então, se debatiam estas 

indústrias: em vista do augmento progressivo a que tem sido ellevado o preço as materias primas, 

exencialmente indispensaveis ao fabrico da louça; em vista do augmento dos sallarios aos 

operarios, motivado por carestia de generos de primeira necessidade; e convencidos pela 

experiencia, de que, a depreciação em que actualmente se achão os preços dos artigos da 

manufacturação de suas fabricas, não só não compensa os sacrifícios pecuniarios indispensáveis 

á manipulação nem o lucro que devião auferir os capitais empregados, mas, pelo contrario são 

certos e impossiveis os prejuízos (LEÃO 1999: Ap. 16, 344). 

Os preços dos artigos de louça eram fixos, através de uma tabela publicada no depósito. Os 

produtos que não constassem nessa tabela, como figuras, vasos, pinhas, grés e outros, 

continuavam a ser vendidos nas fabricas ou seus armazens por conta dos fabricantes que os 

mandarem manipular, pela forma que lhes convier e sob a sua exclusiva responsabilidade 

(Ibidem). 

Em 1874, estes mesmos industriais contrataram com o comerciante José Maria de Lima a 

venda de toda a louça existente no depósito geral e nas suas fábricas, fazendo um desconto de 

25% sobre os preços da pauta e comprometendo-se a não venderem, direta ou indiretamente, os 

seus produtos se não a ele, com exceção dos que não constavam na referida tabela, acima 

enumerados (LEÃO 1999: 182-183). 

Desconhecemos os motivos porque, em Abril de 1877, houve uma autêntica tentativa de 

bloqueio contra o depósito de Massarelos (LEÃO 1999: 184), movida por Manuel Alves Ferreira 

Pinto (Vale de Piedade), Ângelo da Silva Macedo (Monte do Cavaco), Manuel Joaquim Vieira de 

Castro e João António Vieira Braga (firma Braga & Irmão; Senhor d’Além), Tomás Nunes da 
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Cunha e António José da Silva (firma Thomaz Nunes da Cunha & Silva; Carvalhinho) e António 

Rodrigues de Sá Lima e João da Rocha e Sousa Lima (firma Sá Lima & Irmão; Massarelos), que 

se recusavam a vender louças para o dito depósito, que girou e gira sob a direcção de José Maria 

de Lima ainda mesmo que o referido deposito passe a ser administrado por outra pessoa 

differente. (LEÃO 1999: Ap. 19, 358). 

No mesmo documento em que contrataram esta obrigação, os fabricantes indicaram o nome 

de doze comerciantes a quem poderia ser feito um desconto de 15% sobre o preço de qualquer 

artigo, o qual não poderá nunca ser extensivo a mais pessoa alguma (LEÃO 1999: Ap. 19, 357-

358). 

Tal ação deverá ter ditado o fim do Depósito Geral de Massarelos. 

 

5.2.6. O Depósito de Remígio da Silva, na rua da Restauração 

Na lista de Negociantes nacionaes, capitalistas e proprietários apresentada no Almanak do 

Porto e seu districto para 1900, encontramos Remígio José Ribeiro da Silva
205

 com um depósito 

de louça na rua da Restauração n.º 88 (ALMANAK 1900: 353). 

Ora, considerando que a sociedade entre Remígio Silva e António José da Silva, proprietário 

da fábrica de Vale de Piedade, tinha como objetivo o fabrico e venda de louça 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0776/00923/24-26), é altamente provável que os produtos de Vale de 

Piedade fossem aqui vendidos, não sabemos se em exclusivo. 

 

5.2.7. As lojas da cidade e as marcas de comerciantes 

No mesmo almanaque atrás citado, enumeram-se 34 lojas ou depósitos de louça, olaria e 

azulejos na cidade do Porto, localizados, principalmente, na rua da Assunção. 

O estabelecimento de lojas de louça nesta artéria já ocorria, pelo menos, na primeira década 

de Oitocentos, pois em Agosto de 1819 encontramos Manuel Francisco de Oliveira Guimarães 

com huma loja, para vender louças de qualidades, nas cazas numero doze E, e doze F, sitas na 

dita rua d’Assumpção, a contratar José Maximino Pinto e Rocha para administração da referida 

loja, pois não podia estar continuamente na mesma loja, por ter outras muitas couzas em que 

empregasse (ADP/NOT/CNPRT08/001/0447/204v). 

Alguns dos comerciantes enunciados no Almanaque de 1900 identificam-se no documento 

atrás referido de 1877, como é o caso de António Ribeiro Gonçalves Basto (rua da Assunção, n.º 

44), Basto & Irmão (Campo dos Mártires da Pátria, n.º 102), Francisco Augusto de Almeida (rua 

da Assunção, n.º 31) e Luís Teixeira de Queirós (rua da Assunção, n.º 34) (ALMANAK 1900: 302-

358). Este último nome – Luís Teixeira de Queirós – aparece também marcado em algumas peças, 

                                                 
205 Na obra escreveu-se Remizio, por lapso. 
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o que demonstra que os próprios comerciantes usavam marcas na louça que vendiam nos seus 

estabelecimentos, proveniente de diferentes fábricas. José Queirós apresentou uma marca deste 

comerciante datada de 1905 (QUEIRÓS 2002: 304), a qual reconhecemos num fragmento 

arqueológico recolhido na cidade de Penafiel. A identificação destes comerciantes torna-se, assim, 

importante para distinguirmos marcas de fabrico de marcas de comercialização, visto que estas 

também foram utilizadas, pelo menos, desde o início de Novecentos. 

A localização da maior parte destas lojas na rua da Assunção, via que separa a fachada 

lateral sul da igreja e torre dos Clérigos dos prédios de habitação, mostra-nos que a tradição da 

venda de louça permanecia nas proximidades do antigo largo do Anjo, à Cordoaria, ainda no 

século XX.  
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CAPÍTULO 6 – A Arte da louça vidrada: dos manuais à interpretação dos vestígios 

 

Para a interpretação e classificação dos vestígios arqueológicos da fábrica de louça de Santo 

António de Vale de Piedade, recorremos às explicações veiculadas nos manuais da época sobre os 

processos de fabrico da louça vidrada, ricamente ilustrados com estruturas, engenhos, 

instrumentos e métodos que deviam ser aplicados no ofício. 

Tendo em conta que este espólio integra uma produção semi-industrial, isto é, do período de 

transição entre o fabrico exclusivamente manual e o fabrico industrial dos objetos, foi necessário 

cruzar os manuais mais antigos com outro mais recente. Os compêndios usados para este trabalho 

foram os seguintes: 

a) Arte de Louceiro ou Tratado sobre o modo de fazer as louças de barro mais grossas 

(ARTE 1804), embora não trate diretamente a produção de faiança, complementa 

alguns aspetos da obra subsequente. 

b) Arte da Louça Vidrada (ARTE 1805). Trata exclusivamente a produção de faiança, 

sendo a melhor fonte escrita para a análise do processo produtivo. 

c) Indústria de cerâmica (PROSTES 1907). Completa os processos exclusivamente 

manuais descritos nas obras anteriores. 

 Foram também importantes os trabalhos de Luís Sebastian, que trata a produção oleira de 

faiança (SEBASTIAN 2010), e de Isabel Fernandes, que fez uma análise do processo produtivo 

para a fábrica de Miragaia (FERNANDES 2008).  

 

6.1. Matérias-primas 

As matérias-primas usadas na indústria de louça fina da época aqui tratada vêm referidas em 

vários documentos e podemos dividi-las em duas categorias: os ingredientes para a louça – barro, 

chumbo, estanho, areia, sal e tintas; e o combustível para os fornos, a carqueja
206

. Sabemos que, 

em 1825, a fábrica de Vale de Piedade produzia cerca de 5000 dúzias de peças […], consumindo 

100 carradas de barro de Lisboa, 4 viagens de areia da Coina, 160 arráteis de chumbo, 30 

arráteis de estanho e mais de mil centos de carqueja. (AHMOP/JC12 apud SOEIRO et al. 1995: 

234). 

Além destes produtos, havia outros subprodutos utilizados na preparação dos vidrados 

estaníferos e tintas dos vidrados bem como nas experiências realizadas tendo em conta a 

produção de loiça de pó-de-pedra e o correspondente vidrado plumbífero (FERNANDES 2008: 

21-22), os quais também encontramos na documentação. No caso de Vale de Piedade, registou-se, 

                                                 
206 Sobre a origem de alguns destes produtos ver LEÃO 2002 e GUIMARÃES 2011.  
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em 1814, que empregava generos deste país: barro branco, dito azul, aréa, lenha, sal, raspa de 

cobres. Generos de fora do reino: chumbo em barra, estanho em barrinhas, antimónio, fezes de 

ouro, esmalte, safra, azarcão, nitro, sal de limo, tutia, roxo morado, capa rosa, sombra de 

colonia. (AN/TT – Junta do Comércio, lv. 454, apud SOEIRO et al. 1995: 234)
207

. 

No que respeita a matérias-primas, identificamos no depósito arqueológico da fábrica as 

seguintes ocorrências. 

Cerca de 15 kg de argila branca (caulino)
208

, alguma da qual corada com manganês que 

servia para a louça preta de lustro, cujo biscoito é de tom castanho escuro. Segundo a 

documentação, a fábrica empregava barro branco (caulino) de Lisboa e barro vermelho de 

Avintes. Sobre a primeira, encontramos vários contratos entre as fábricas do Porto e Gaia e os 

fornecedores: entre 1861 e 1883, com Francisco Machado; em 1899, com Machado & Irmão; e, 

em 1902, com Augusto Machado. Em todos os contratos, isto é de 1861 a 1902, a argila tem a 

mesma proveniência: barro branco, proprio para louça de faiança, e explorado no sitio dos 

Prazêres na cidade de Lisboa e era transportada em navios
209

. 

Identificamos dois materiais que, depois de moídos, serviam para adicionar carbonato de 

cálcio à argila, a saber: 17 fragmentos de ossos de animal; 2 conchas de moluscos 

(SEBASTIAN 2010: 200). Segundo Lepierre, a pasta de faiança era obtida pela mistura de 

argillas figulinas com areia e margas que introduzem na sua composição o elemento cálcio que, 

segundo a pratica ensina, é indispensável n’estas louças (LEPIERRE 1899: 99). A adição de 

carbonato de cálcio era importante tanto no controlo da coloração final da pasta, sobretudo 

quando tendencialmente corada por uso de argilas figulinas com presença de óxidos 

ferruginosos, como na boa aceitação do esmalte estanífero pela pasta, garantindo o clarear da 

pasta, sem o qual o aspecto final do esmalte ficaria escurecido (SEBASTIAN 2010: 198-201). 

Dos produtos que podiam ser acrescentados à pasta registamos ainda a presença de silex 

hidrogenado
210

, aqui claramente associado à produção de louça de pó-de-pedra, como veremos à 

frente. 

Quanto ao combustível, registamos alguns exemplares de antracite. As fontes indicam que 

a fábrica, em 1825, usava carqueja. A escassez de combustível foi, segundo Nuno Luís Madureira, 

um dos problemas com que se debateu a primeira indústria de faiança portuguesa, devido à sua 

localização nas proximidades ou dentro de núcleos urbanos e aos grandes gastos que a produção 

                                                 
207 Entre 1782 e 1802, alguns destes produtos, como o chumbo e o estanho, tinham como principal proveniência a Inglaterra (LEÃO 2002: 

11). 
208 O caulino pode assim assumir no seu estado natural a cor branca, cinzenta, azulada ou amarelada, sendo extremamente macio ao tacto 

e verificando-se raramente em elevado estado de pureza, o que se pode aferir pelo facto de aderir à língua tanto mais quanto for puro. De 

cor clara tende a reproduzir esta cor após cozedura, contrariamente às argilas, impuras pela presença de elementos corantes, com 

diversas variações cromáticas após cozedura segundo a natureza destes (SEBASTIAN 2010: 198). 
209 ADP/NOT/CNPRT07/001/0566/00317/19-20; ADP/NOT/CNPRT07/001/0568/71-71v; ADP/NOT/CNPRT08/001/0533/3v-5; 

ADP/NOT/CNPRT08/001/0559/24-25; ADP/NOT/CNPRT08/001/0597/55v-56v; ADP/NOT/CNPRT07/001/0756/00773/10v-12v; 

ADP/NOT/CNPRT07/001/0774/00906/43v-45. 
210 Agradecemos ao Professor Manuel Abrunhosa, a classificação dos elementos geológicos presentes no depósito. 
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acarretava (MADUREIRA 1997: 178). Ainda segundo Madureira, Quando o carvão começa a ser 

timidamente introduzido em duas manufacturas do Porto, no século XIX, a sua função é 

meramente de potenciar a acção dos molhos de carqueja e queiró (Ibidem). Portanto, 

interpretamos estes vestígios de combustível fóssil como um produto complementar que 

potenciava o combustível principal usado – a carqueja. 

 

6.2. Técnicas, estruturas e utensílios 

6.2.1. Preparação da pasta 

Para se trabalhar o barro era preciso prepará-lo primeiro. Esta preparação incluía cinco 

operações: de molhar, misturar, de coar, de amassar, e de amontoar o barro (ARTE 1805: 7). 

A operação de molhar o barro consistia em colocá-lo em água num tanque ou pia feito no 

chão de proposito, que ficava ordinariamente junto de hum poço, para evitar a condução d’agoa 

(ARTE 1805: 7). A dimensão destas estruturas podia ser quasi de cinco, ou seis pés de 

profundidade
211

, e de huma grandeza proporcional á quantidade da obra, que se tem para fazer: 

os lados são guarnecidos de taboas, e o fundo he ordinariamente calçado de ladrilhos, tijolos 

quadrados, ou de pedras lavradas (ARTE 1805: 7). O barro aí permanecia por alguns dias até 

ficar humedecido, desmanchando-se então com pás de ferro, e enchadas, ou com páos (ARTE 

1805: 7). 

Os tanques para coar o barro eram muito grandes, e espaçosos, mas de menor profundidade 

– quasi de tres, ou quatro pés
212

, podiam ser cavados no chão ou armados sobre o chão, 

guarnecidos de ripas, ou taboas firmes, ou seguras por estacas (ARTE 1805: 8). Também o fundo 

destes tanques era calçado de ladrilhos, tijolos, argamassa, ou pedras (ARTE 1805: 8). O barro 

aqui ficava até adquirir a consistência para poder ser pisado. 

No Auto de Vistoria da fábrica de Miragaia, de 1822, referem-se diferentes espaços 

associados a estas operações: os primeiros tanques, de molhar o barro, ficavam no terraço; os 

segundos, para coar, no telheiro, onde também havia a casa de pisar o barro. Depois de pisado, o 

barro era transportado para a abóbada, um espaço abobadado, onde permanecia até estar seco e 

pronto para ser trabalhado à roda ou à forma (FERNANDES 2008: 23).  

Como vestígio arqueológico desta operação, registamos o tanque, de que falamos 

anteriormente. A ranhura central, no chão e paredes, mostra que esta estrutura podia funcionar 

como um único tanque de maior dimensão ou ser dividido em dois mais pequenos com a 

colocação de uma divisão de madeira, como vimos que acontecia num documento da fábrica de 

                                                 
211 Isto é, entre 165cm e 198cm. 
212 Isto é, entre 99cm e 132cm. 
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1883
213

. Pelas descrições contidas na Arte da Louça Vidrada, cremos tratar-se de um tanque para 

a segunda operação – de coar o barro. Assim sendo, o espaço onde foi identificado corresponderia 

ao telheiro da fábrica, o que, por sua vez, supõe uma área em parte coberta, que aqui seria 

possível apoiando as traves da cobertura no muro de sustentação de terras próximo ao tanque, 

onde ainda hoje se observam vários cachorros que, com certeza, serviram esta função. 

 

6.2.2. Modelação 

Para conferir forma às peças eram usados dois métodos: o torno ou os moldes. 

De acordo com o processo aplicado, distinguem-se as peças feitas ao torno ou rodadas – de 

formas simples, normalmente arredondadas, exequíveis no torno – e as peças feitas em molde ou 

moldadas – de formas complexas, impraticáveis no torno. Na Arte da Louça Vidrada explica-se 

que As primeiras, sendo redondas, se fazem sobre o torno; as segundas sendo ovadas, e meias 

ovadas, as oblongas, outras; entrelaçadas com filetes, as chanfradas, as triangulares, as de 

facetas, e de todas as qualidades de fôrma, assim como figuras, vasos, e outros ornatos; as do 

uso, de certans, e de outras cousas semelhantes, não podendo ser operadas sobre o torno, se 

fazem em moldes feitos de gesso de proposito, e na forma conveniente ás obras. (ARTE 1805: 10-

11). 

Da atividade de modelação das peças, quer ao torno quer no molde, encontramos como 

vestígio arqueológico um teque em osso de baleia, com 18cm de comprimento e uma secção 

central subcircular que vai adelgaçando em direção às extremidades, formando dois remates 

ligeiramente pontiagudos distintos (um mais largo e plano, outro mais estreito). Não encontramos 

referência a esta peça nas obras antigas consultadas, porém, em publicações recentes sobre o 

trabalho do barro, figuram entre as ferramentas fundamentais do oleiro. Registam-se vários 

modelos de teques (ou tecos), com diferentes funções, servindo, sobretudo, para retirar a pasta 

em excesso (CHAVARRIA 1999: 9), ajudam a chegar a lugares estreitos, onde a mão não cabe, 

e permitem dar um toque decorativo (FRIGOLA 2002: 23). Explica-se ainda que a maior parte é 

elaborada em madeira de buxo, por serem mais flexíveis e resistentes à humidade (FRIGOLA 

2002: 23). 

 

6.2.2.1. Torno 

A operação do torno era feita pelo oficial, dispondo o barro preparado em terrões da 

grossura proporcionada ás obras, que se quiserem fazer, bem amassado, muitas vezes, para lhe 

dar a consistencia necessaria para tomar a fórma conveniente (ARTE 1805: 11). Estes torrões de 

barro preparado eram depois colocados junto do torno para serem trabalhados. 

                                                 
213 Dos dez barreiros que a fábrica então possuía, seis eram grandes e quatro ditos mais pequenos, com divisão a meio, de madeira 

(ADP/NOT/CNPRT07/001/0644/82v). 
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Na Arte da Louça Vidrada faz-se referência a dois tipos de tornos: o torno alto e o torno 

baixo. 

O oficial preparava depois o torno, acionando vigorosamente e repetidamente a roda com o 

movimento do pé esquerdo até que ella tenha hum movimento rápido, continuando sempre, em 

quanto for precisa a operação do official (ARTE 1805: 11). Estando esta em movimento, 

colocava-se sobre a sua cabeça, na agulheta, um dos torrões de barro preparado, iniciando-se o 

torneamento da peça com as mãos previamente molhadas. Para modelar o barro no torno 

começava-se por apertá-lo, pouco a pouco, depois o oficial estende-o, e o faz subir em forma de 

cilindro e o dedo polegar apoiado sobre a extremidade: elle o faz descer, alargando pouco a 

pouco, redondando-o, igualando e unindo com hum páo de ponta por dentro, e com o ferro por 

fora, a mão por fora, e por dentro, tanto subindo, como descendo, determinando as medidas por 

huma, ou duas varas da medida conveniente, postas na morada sobre o candieiro assentado na 

meza da roda. (ARTE 1805: 12). 

A peça torneada era depois cortada com hum arame de ferro, ou de latão, quasi semelhante 

aquelles, de que se servem para cortar manteiga e colocada sobre uma tábua (ARTE 1805: 12). 

Isabel Fernandes explica que O trabalho à roda exige grande preparação e muitas vezes os 

oleiros especializavam-se na realização de certas peças. Diz-nos, também, que nas olarias 

tradicionais as peças permanecem [nas tábuas] até atingirem determinado grau de enxugo – a 

“meia-seca”. Depois voltam de novo à roda para serem fretadas, ou seja, para que lhes seja 

subtraída a pasta em excesso que ainda contêm e para se definir o seu perfil, cujo levantamento 

em grosso já se tinha feito anteriormente na roda. Existem diferentes tipos de fretadeiras, pois 

diferentes são os perfis das peças. O fretamento faz-se com a peça borcada, ou seja virada ao 

contrário, e colocada sobre a roda do oleiro. (FERNANDES 2008: 27). 

Da operação no torno identificamos um fragmento de barro cru com orifício e impressões 

digitais, que provavelmente corresponde aos restos de um torrão colocado na agulheta 

descartado após a feitura e separação da peça. São, ainda, testemunhos deste trabalho todos os 

exemplares de peças rodadas, como as tigelas, representadas em abundância. 

 

6.2.2.2. Molde 

As peças moldadas eram feitas com recurso a um molde. 

Primeiro aplanava-se o torrão de barro sobre uma tábua, por meio de hum rolo, ou rolete, ou 

de hum rodo, até ficarem com huma grossura bem igual, unida, e conveniente ás obras. 

Depois, rebocavam-se os moldes ou as formas com o barro aplanado, estendendo-se por 

todo igualmente, com huma esponja, e agua […]; tendo o cuidado de afundar com o polegar, ou 

com os dedos todas as cavidades, para exactamente tomar a fôrma do molde. 
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Finalmente, deixava-se repousar por algum tempo para o barro secar e, devido à contração 

da pasta pela secagem, a peça saía por si mesmo do molde (ARTE 1805: 15-16). 

Na obra mais recente de Pedro Prostes (1907), faz-se referência a outros pormenores, como 

a colocação de uma pele sobre a mesa, fixando-se duas réguas paralelas nas extremidades, 

compostas por várias réguas até à altura desejada para a pasta. No centro estendia-se a massa. Um 

operário prático, pode prescindir das réguas, e passar o rolo sobre a argila, exactamente como 

um operário pasteleiro estende a massa para bolos folhados. Diz, ainda, que a “folha” ou “lastra” 

de argila aplica-se diretamente sobre o molde em gesso que deve estar molhado para a argila não 

poder aderir e ser difícil depois de soltar-se (PROSTES 1907: 162-164). 

A técnica acima descrita refere-se aos moldes de encher à lastra. Isabel Fernandes 

menciona mais dois tipos de molde – de imprimir
214

 e de encher a dedo
215

, dizendo ser provável 

que todos se usassem na fábrica de Miragaia desde os primórdios da produção (FERNANDES 

2008: 27-28).  

Dado que não encontramos qualquer indício de moldes no depósito arqueológico de Vale de 

Piedade, não podemos caracterizar diretamente os tipos utilizados nesta fábrica. Os únicos 

vestígios desta operação são apenas as próprias peças moldadas. Observando, porém, estas peças, 

verificamos a presença dos três tipos de moldes atrás enunciados. Nas pegas em forma de flor, 

geralmente aplicadas em tampas de terrina, deveriam usar-se os moldes de imprimir, como Isabel 

Fernandes exemplifica. Nas asas com formas antropomórficas ou de sereia, constatamos, no seu 

interior, a marca de impressões digitais, prova de que a conformação se fez com recurso a moldes 

de encher a dedo. As peças como terrinas, bacias ou travessas, provavelmente, executavam-se 

com o método de encher à lastra.   

 

6.2.3. Guarnição das peças 

No fim da operação do torno ou do molde, ou seja, quando os torrões obtinham a forma 

definitiva, as peças eram guarnecidas de orelhas, azas, mangas etc. (ARTE 1805: 16). 

Quando houvesse peças suficientes prontas, levavam-se numa tábua para a zona de 

secagem. 

São vários os objetos recolhidos que respeitam a esta ação, nomeadamente asas e pegas. 

Verificamos que a maior parte destes elementos isolados se encontra ainda em chacota, sem sinal 

de terem sido colocados nas peças a que se destinavam. Daqui depreendemos que os vários 

modelos de asas e pegas já estariam prontos na altura de guarnecer as peças, bastando selecionar o 

                                                 
214 Constituídos por molde e contramolde, eram sobretudo utilizados para a conformação de pequenos elementos, enchendo-se o molde com 

barro e pressionando-se sobre este o contramolde (FERNANDES 2008: 28). 
215 Eram, geralmente, feitos em gesso e constituídos por diversas partes – os tacelos. Enchiam-se os tacelos com barro e pressionava-se com 

os dedos contra os relevos do molde, tendo o cuidado para a espessura da pasta ficar homogénea. A união das diferentes partes 

conformadas nos tacelos fazia-se com lambugem (FERNANDES 2008: 28). 

Anexo III 

FIG. 249 



A Fábrica de Louça de Santo António de Vale de Piedade, em Gaia: 

arquitetura, espaços e produção semi-industrial oitocentista 

 

 
127 

apropriado à peça fabricada e executar a respetiva junção. Verificamos, igualmente, que o maior 

número destes exemplares em biscoito respeita a pegas para tampas de terrina (em botão) e asas 

para penicos (de orelha). 

 

6.2.4. Secagem 

A secagem das peças era fundamental, momento em que o barro sofria a primeira contração. 

A explicação de Pedro Prostes é muito clara quanto à importância da seca dos produtos 

cerâmicos: Antes de se proceder à cosedura dos objectos de argila é preciso tirar-lhes toda a 

humidade própria de uma substância que, alêm de ser mais ou menos porosa foi trabalhada com 

água. Tem grande importância esta operação para a cosedura que se lhe segue. Efectivamente, 

qualquer pequena porção de água que se deixe conservar no interior da massa dos objectos 

fabricados, evapora-se rápidamente, e todos nós sabemos qual é a fôrça do vapor da água. Ele 

que faz trabalhar as máquinas mais potentes, pode fácilmente inutilisar os objectos de argila que 

se introduzem ainda húmidos dentro dos fornos. Por outro lado a própria séca não deve fazer-se 

demasiadamente rápida, porque a pasta ainda um pouco branda resentir-se-ia dessa rapidez. 

[…] Deve pois contar-se, ao montar uma fábrica de cerâmica, com a despeza de instalações 

próprias para a séca dos produtos, principalmente daqueles que, pelas suas dimensões e 

espessura, não secam completamente ao ar livre embora quente da oficina. (PROSTES 1907: 

180-181). 

Nas fábricas, havia espaços próprios, abrigados, para secar a louça. Na oficina representada 

na Arte da Louça Vidrada, vemos as peças dispostas em tábuas e organizadas em prateleiras, 

umas já cozidas outras para secar. No meio vê-se huma estufa para aquecer a olaria, e seccar o 

barro (ARTE 1805: 85). 

O tempo necessário para a secagem não era uniforme, dependendo de várias circunstâncias, 

como a grossura das peças e as condições climatéricas (FERNANDES 2008: 30). 

 

6.2.5. Enfornamento e primeira cozedura 

A primeira cozedura realizava-se após a boa secagem das peças cruas, obtendo-se, então, a 

chacota ou biscoito
216

. 

Para uma boa cozedura dos objetos cerâmicos era necessário garantir um eficaz 

acondicionamento da louça no forno. Os manuais indicam dois métodos de pôr a louça em crú no 

forno, isto é, de enfornamento: em caixas ou casetas; em linha, no interior do forno ou em 

prateleiras (ARTE 1805: 16; PROSTES 1907:192). 

                                                 
216 Na Arte da Louça Vidrada explica-se que Em França toda a louça cozida, antes de vidrar, se chama biscouto, em Portugal enchacote. 

(ARTE 1805: 16). 
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O enfornamento em caixas, como o próprio nome indica, fazia-se usando caixas, isto é, 

especies de cilindros ocos, e biscoutados […], pouco mais ou menos de nove até dez linhas de 

grossura, e de dezoito até dous pés de altura, e de hum diametro quasi igual á distancia de hum 

buraco a outro, com que abobada inferior do forno he furada, tendo em tres lugares de differente 

altura buracos triangulares, dos quaes hum dos angulos está por cima, guarnecidos cada hum de 

cravilhos, das quaes tres por tres sustem sobre seus angulos o crú, unido, ou fechado nas caixas, 

ou telhas redondas, e ovadas, conduzindo quantidade de vasos pequenos. (ARTE 1805: 16-17).  

O enfornamento em linha ou de interior do forno fazia-se por meio de muitas ordens de 

telhas, postas perto huma das outras, e sustidas cada huma por tres, ou quatro pilares, no 

intervallo dos quatro. (ARTE 1805: 17). 

O manual de 1907 explica-nos, ainda, que um dos objetivos do enfornamento, além do 

acondicionamento e aproveitamento do espaço no forno, é proteger a louça das impurezas 

provenientes dos produtos da combustão que mais ou menos entram nos fornos. (PROSTES 1907: 

192). 

Na Arte da Louça Vidrada indica-se que a cozedura durava entre 30 a 36 horas. Seguia-se o 

desenfornamento da louça, dizendo-se que alguns desenformão em 20 ou 24 horas (ARTE 1805: 

20). A boa louça biscoutada estava agora pronta para receber o banho de vidrado e a pintura. 

Da operação de enfornamento e cozedura recolhemos vários vestígios, mais em quantidade 

do que em variedade. Cravilhos ou prismas, que serviam para colocar nos orifícios das caixas ou 

casetas e suportar as peças, isolando-as. Trempes, usadas como separadores de objetos 

empilhados, sendo muito comum encontrar-se as suas três características marcas nos fundos de 

pratos. Um pilar, para o enfornamento em linha ou em prateleiras. Um fragmento de uma 

provável prateleira. Todos estes materiais são em pasta de faiança em chacota e não ostentam 

vestígios de uso. É curioso notar que as trempes não vêm mencionadas na Arte da Louça Vidrada 

(1805) e a tipologia apresentada em 1907 é distinta das que encontramos no campo. Também a 

forma dos cravilhos ou prismas é diferente da que registamos. Como estes materiais eram 

produzidos pelos operários das fábricas é natural que não houvesse uma preocupação no 

seguimento de modelos, mas antes o cuidado da sua funcionalidade
217

. 

Recolhemos, ainda, um vaso tosco com um formato cilíndrico, aproximadamente 12cm de 

altura, paredes muito espessas e orifício central com cerca de 4,5cm de profundidade, sem 

qualquer indício de uso. Identificamos uma peça idêntica na escavação da fábrica do Cavaquinho, 

mas com evidentes sinais de uso e orifício escavado até à base, verificando-se ter as paredes 

exteriores queimadas e o interior imaculado. Não encontramos paralelismos nos manuais coevos 

                                                 
217 No manual de 1805 ensina-se o modo de construção das caixas, e dos cravilhos (ARTE 1805: 27-29). No de 1907 explica-se a 

preparação da pasta para casetas ou caixas de enfornamento (PROSTES 1907: 132-133). 
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consultados, mas talvez correspondam, dada a sua estrutura robusta, a bases ou pilares para 

suporte de prateleiras, usados para o enfornamento em linha. 

Além destes objetos, a maior parte do depósito arqueológico é composto por fragmentos de 

louça em chacota, isto é, que só teve a primeira cozedura. 

 

6.2.6. Vidragem 

O primeiro passo era a preparação do vidrado ou esmalte. 

O chumbo e estanho, adquiridos em barras ou barrinhas
218

, eram calcinados no forninho – 

huma espécie de pequena fornalha de reverbero
219

 (ARTE 1805: 19), depois eram moídos em 

pó
220

 e peneirados até se obter uma substância muito fina. Assim se preparava a base do vidrado, 

denominada “queima” na fábrica de Miragaia (FERNANDES 2008: 32). 

Seguia-se a obtenção do “massico”, também uma expressão do livro de receitas de 

Miragaia. A composição podia ser variada, mas a mais frequente era areia e sal, misturados, 

calcinados, pulverizados e peneirados (FERNANDES 2008: 32). 

Prontas estas duas partes – “queima” e “massico”, misturavam-se em proporção e calcinava-

se novamente, repetindo o processo acima descrito: calcinação, moagem ou pulverização, 

peneiração. Se se desejasse um vidrado colorido, adicionavam-se óxidos colorantes ao preparado. 

O pó resultante destas operações era misturado e diluído com água, obtendo-se, assim, o 

banho de vidrado, pelo qual se passavam os objetos em chacota, por mergulho ou imersão numa 

tina de madeira (ARTE 1805: 23-24). No manual de 1907, enumeram-se três processos diferentes: 

imersão, rega e insuflação (PROSTES 1907: 64). 

Após o banho de vidrado, as peças podiam ter dois destinos: caso se pretendesse obter 

apenas uma coberta branca, iam para a segunda cozedura; se o objetivo fosse aplicar decoração, 

seguiam para a casa de pintura.  

Do trabalho relacionado com o vidrado, temos uma ocorrência provável, mas que nos 

levanta muitas dúvidas, pois não se encontra representada nos manuais da especialidade. Na Arte 

da Louça Vidrada menciona-se o forninho para calcinação dos produtos do vidrado. Isabel 

Fernandes, ao analisar a documentação da fábrica de Miragaia, encontrou citação ao “forno de 

queimar chumbo e estanho”, em 1804, que existia no telheiro (FERNANDES 2008: 30). Ao lado 

do tanque da fábrica de Vale de Piedade, identificamos a base de uma construção subcircular, em 

tijolo burro, que aparenta ser uma estrutura de combustão. Tendo em conta que a área identificada 

na intervenção arqueológica corresponde ao telheiro da fábrica, como vimos anteriormente, será 

que este vestígio corresponde àquele pequeno forno? 

                                                 
218 A este propósito veja-se LEÃO 2002 e 2007: 29-34. 
219 Que serve para fundir metais. 
220 Esta operação fazia-se nas azenhas. 
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6.2.7. Decoração 

A decoração da faiança consistia, sobretudo, na pintura dos objetos. Por isso, um dos 

trabalhos fundamentais era a preparação das tintas. Estas obtinham-se pelo emprego de óxidos 

metálicos, aproveitando-se a propriedade que êles teem de se dissolverem à temperatura da fusão 

nos silicatos, aluminatos e boratos que constituem os vidrados. Às tintas assim obtidas chamam-

se tintas vitrificáveis, as quais constituem a base da decoração cerâmica (PROSTES 1907: 231-

232). 

Pedro Prostes indicou os seguintes óxidos como os mais utilizados para corantes na pintura 

cerâmica: cobalto (para diversos tons de azul, também denominado safra); ferro (amarelo 

alaranjado); crómio (verde, tons castanhos, laranjas e amarelos, cor-de-rosa a púrpura); 

manganésio (rosa violácea; usado, sobretudo, como corretivo da cor verde); cobre (vermelho, no 

caso de óxido cuproso; verde, no óxido cúprico); níquel (cores pardacentas ou castanhas); urânio 

(amarelo); titânio (cores diversas). Além destes mencionou um composto metálico denominado 

Púrpuras de Cassio (ouro, estanho e oxigénio), para obter cores de púrpura, rosa, carmim e tons 

violáceos, e os Dourados (ouro, sulfato ferroso e água). (PROSTES 1907: 233-236). 

A preparação das tintas era semelhante à do vidrado. Os diversos ingredientes, em pó, eram 

misturados, calcinados e moídos, repetindo-se, por vezes, a operação da calcinação e moagem 

(FERNANDES 2008: 34). A calcinação fazia-se em hum cadinho coberto de telha, que resista ao 

fogo, o qual será posto debaixo do forno (ARTE 1805: 31). A moagem poderia ser feita ou na 

azenha ou nos engenhos existentes na própria fábrica. 

Distinguiam-se dois tipos de tintas: as cores de grande fogo (à volta de 1000 graus) e as 

cores de baixo fogo, chamadas também de mufla (entre 600 a 700 graus). As cores de baixo fogo 

eram menos resistentes. 

A faiança apenas podia ser pintada após a aplicação do vidrado estanífero, pois como se 

trata de um esmalte opaco ocultaria a pintura que cobrisse. A pintura tinha que se fazer, então, 

sôbre o próprio esmalte crú, operação difícil que exige do artista muito cuidado e habilidade. 

(PROSTES 1907: 224-225), particularmente porque as côres em cru são muito diferentes nos tons 

que apresentam antes e depois da cosedura (PROSTES 1907: 221). 

A evolução dos processos de fabrico vai adicionar à pintura manual diversas técnicas mais 

expeditas – como a transferência do desenho ou estampagem, largamente usada pela fábrica de 

Sacavém (transfer ware). Aqui falaremos apenas das técnicas identificadas no depósito 

arqueológico estudado, de cariz semi-industrial. 

O objeto arqueológico que associamos à decoração é um pequeno compasso reto de ferro, 

com 9,5cm de comprimento. Nas publicações atuais sobre olaria, estes instrumentos aparecem 

sempre para conferir diâmetros, distinguindo-se os compassos curvados (medir o diâmetro 
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externo) dos retos (medir a altura e o diâmetro interno) (BARBAFORMOSA 1999; 

CHAVARRIA 1999; FRIGOLA 2002). Este compasso parece-nos, todavia, muito pequeno para 

cumprir essa tarefa, além de apresentar na base das pernas dois orifícios que sugerem a aplicação 

de um elemento para riscar/desenhar círculos. 

 

6.2.7.1. Pintura manual 

Até à introdução da técnica da estampilha, a pintura da louça era feita manualmente. 

Sobre esta tarefa em particular não nos fala o manual de 1805 (ARTE 1805). Pedro Prostes, 

em 1907, explicou este processo da seguinte forma: faz-se primeiro o desenho sôbre cartão ou 

papel consistente donde se extraiu o contorno. Procede-se depois como se fosse para pintura 

mural, isto é, pontua-se com furos o papel, e assentando-o sôbre o objecto já com o esmalte em 

crú, polvilha-se por meio de uma boneca. Passando assim o desenho para o esmalte, procede-se à 

pintura, a qual se faz com pinceis compridos, e apoiando a mão num ponto exterior para não 

tocar no esmalte. As tintas são dissolvidas em água e glicerina para não secarem rápidamente. 

Este processo é muito difícil e exige grande habilidade artística (PROSTES 1907: 225). 

Num prato de faiança Quinhentista, exposto no Victoria and Albert Museum (Londres), 

representa-se um pintor de cerâmica a trabalhar, neste caso um desenho à mão livre. O artista está 

a decorar um prato com um pincel de ponta muito fina; a seu lado, sobre uma mesinha, vêem-se 

pequenas taças com as cores em pó. (BENINI 1989: 15) 

Cremos ter identificado algumas taças que serviriam para conter tintas durante a pintura das 

peças, no depósito de Vale de Piedade. São recipientes de forma cilíndrica, com pouca altura e 

largos, de diferentes dimensões, vendo-se no interior de cada um deles diferentes tons.  

 

6.2.7.2. Estampilhagem 

Esta técnica executa-se com recurso a uma estampilha, isto é, um papel encerado ou folha 

metálica recortado com os desenhos do padrão. A estampilha é colocada sobre a superfície 

vidrada, ainda crua, da peça, passando-se uma trincha sobre ela. A tinta passa pelos espaços 

vazados da estampilha, ficando o desenho pintado na peça. 

Para a realização de padrões monocromáticos usava-se apenas uma estampilha; para os 

padrões policromáticos as estampilhas eram tantas quanto as cores representadas. A pintura 

manual completava este processo, retocando-se e finalizando-se os contornos e outros elementos 

do desenho. 

A referência mais antiga ao uso de estampilha nas fábricas do Porto e de Gaia é relativa à 

fábrica de Miragaia, onde já se usava em Janeiro de 1822 (FERNANDES 2008: 34-35). 

No depósito arqueológico de Vale de Piedade esta é a técnica decorativa que predomina. 
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6.2.7.3. Esponjado 

 Esta técnica, como o próprio nome indica, consistia na aplicação de pequenas manchas 

coloridas com recurso a uma esponja. Não lhe encontramos referências nos manuais antigos 

consultados. 

 

6.2.8. Segunda cozedura 

A segunda cozedura servia para fixar o vidrado e/ou as cores da decoração e esmaltar as 

peças. Diz-se na Arte da Louça Vidrada que O cozimento da louça vidrada he muito difícil: elle 

exige experiencia (ARTE 1805: 19). 

Este manual apenas refere o método das caixas ou casetas para o enfornamento da louça 

vidrada: Todas as peças, sendo molhadas, e promptas, para serem enfornadas, tem as caixas […] 

crivadas em tres lugares de ordens de buracos parallelos, e triangulares. A base do triangulo he 

virada para a base da caixa, e o angulo ao alto da mesma, as ordens dos buracos são duas a 

duas: pelos tres buracos inferiores passão-se os cravilhos, ou prismas de barro, cuja ponta de 

cada prisma entra na parte interior da caixa em nove linhas, pouco mais ou menos: sobre estas 

extremidades das pernas, põem-se huma vasilha, ou prato; e mettendo-se outras pernas nos 

buracos, que estão por cima das precedentes, onde se põem o segundo prato, se continua assim, 

até que a caixa se encha. (ARTE 1805: 25-26). No compêndio de 1907, explica-se ainda que nas 

peças que levam já o ingrediente que ha de produzir-lhes o vidrado e pintura, então é 

indispensável não só o resguardo nas caixas, mas também o apoio das peças no menor número de 

pontos (PROSTES 1907: 192-193). Daqui depreendemos que a louça com vidrado e/ou pintura 

era apenas enfornada dentro de caixas ou casetas, excluindo-se o método em linha ou prateleiras 

para este fim. 

No de 1805, diz-se ainda que póde-se cozer no mesmo forno, e na mesma fornalha o crú, 

como tambem o cozido esmaltado (ARTE 1805: 26).  

No depósito arqueológico de Vale de Piedade, apenas identificamos relativo a este processo 

os suportes isoladores das peças dentro do forno, como já referimos, cravilhos ou prismas e 

trempes, de formas muito simples. Na obra de 1907, é apresentada uma variedade de objetos e 

soluções de enfornamento que não verificamos no campo. Tal relacionar-se-á, com certeza, com a 

evolução dos processos de fabrico. Assim, tendo em conta a datação dos nossos achados, deverá 

considerar-se a análise dos materiais de enfornamento como um auxiliar para a cronologia dos 

contextos arqueológicos dos centros produtores. 
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6.3. Defeitos de fabrico221 

Os principais defeitos de fabrico identificados no depósito arqueológico respeitam à 

cozedura das peças e ao vidrado. 

Observam-se alguns exemplares colados uns aos outros (defeito por colagem na 

cozedura), sobretudo pratos e azulejos, ou com prismas agarrados, consequência de um 

enfornamento deficiente, colando-se as peças aquando da fusão e, posterior, arrefecimento dos 

vidrados (AA. VV. 2007: 126). Estas situações, além de nos permitirem perceber o modo como a 

louça era empilhada, também realçam a importância do enfornamento para a obtenção de um 

produto final de qualidade. Ainda no que respeita a esta operação, verificam-se alguns fragmentos 

com as marcas de material da enforna (trempes e prismas), pela colagem destes às peças 

vidradas. 

Quanto aos defeitos do vidrado reconhecemos os seguintes casos: ebulição (ou refervido) e 

enrolamento. 

Em alguns objetos, sobretudo pratos, vêem-se claros defeitos na conformação das peças 

(deformação), ocorrida durante as fases de secagem ou cozedura (AA. VV. 2007: 126).   

 

                                                 
221 Para a identificação e denominação dos defeitos de fabrico guiamo-nos por AA. VV. 2007: 125-128. 
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CAPÍTULO 7 – Da cerâmica arqueológica à louça produzida na fábrica 

 

7.1. Produtos cerâmicos 

 

7.1.1. Faiança comum ou louça fina 

A faiança comum corresponde a um corpo cerâmico em chacota, revestido completamente 

por um vidrado opaco estanífero (branco ou colorido com óxidos). 

O vocábulo deriva directamente de Faenza, nome de uma cidade italiana da Toscana, onde 

se desenvolveu uma importante e prestigiada produção de louça vidrada, desde o princípio do 

séc. XVI. (CALADO 2001: 15). 

Era este o produto que as olarias tradicionais de louça malegueira manufaturavam e as 

primeiras fábricas de faiança portuguesas, por isso denominadas de louça fina. 

 

7.1.2. Faiança fina ou louça de pó-de-pedra 

Esta faiança distingue-se da anterior por apresentar um vidrado plumbífero transparente 

(com ou sem corante) que reveste a pasta cerâmica de tom creme ou preto acastanhado. 

A denominação desta louça deriva do segredo de fabrico: a adição de pedra calcária à pasta, 

que funciona como um agente de fusão. A operação de triturar e peneirar o calcário acaba por 

dar a esta loiça o seu nome de baptismo: pó-de-pedra. (MADUREIRA 1997: 180). 

A sua produção iniciou-se no século XVIII em Inglaterra, pretendendo-se obter, a baixo 

custo, um produto com as qualidades da porcelana e dar resposta à crescente procura do mercado. 

Este fabrico, na versão inicial de aspecto amarelado (creamware) ou, na versão evoluída, de 

superfícies branco azuladas (pearlware), constituiria a base do sucesso comercial das produções 

da indústria cerâmica inglesa e em especial da de Staffordshire. (DORDIO; TEIXEIRA; SÁ 

2001: 156). Alcançando grande êxito junto dos consumidores ingleses e estrangeiros, esta faiança 

fina não tardou a ser imitada. 

Em Portugal, a primeira fábrica a produzir louça de pó-de-pedra foi a do Cavaquinho, em 

Vila Nova de Gaia, instalada junto a outra pré-existente, fundada em 1780, que produzia a faiança 

dita comum. Foram os proprietários e gerentes desta primeira fábrica do Cavaquinho – João 

Bernardes Guedes e Diogo José de Araújo – que aliciaram Domingos Vandelli para um novo 

projeto: iniciar em Portugal a produção de louça de pó-de-pedra, à moda inglesa. Para tal 

constituíram sociedade a 7 de Agosto de 1786 (SOEIRO, LACERDA, OLIVEIRA 2001: 87). 

No ano seguinte obtiveram o alvará régio (datado de 7 de Fevereiro de 1787), atribuindo-se-

lhe a designação de Real Fábrica, diversas isenções e o privilégio de exclusividade para as 

Províncias do Norte e as Beiras, renovado por prazos sucessivos de dez anos, o que lhes valeu 
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serem a única fábrica a produzir e comercializar este tipo de louça nestas regiões durante cerca de 

20 anos. 

A laboração da primeira unidade industrial de pó-de-pedra portuguesa iniciou em 1790 

(Ibidem). A louça produzida – preta e marmoreada – alcançou grande sucesso, devido à sua 

resistência e aspeto agradável, muito próximo da louça inglesa importada, que imitava e pretendia 

substituir. Consequentemente decidiu-se proceder à união das duas fábricas, passando todos a 

laborar apenas na louça de pó de pedra (Ibidem). 

Todavia, tal como sucedeu nas outras fábricas, o Cavaquinho viu-se fortemente abalado pela 

agitada conjuntura política e económica que marcou o arrancar do século XIX. O tratado luso-

britânico desferiu também um golpe duro na sua produção, sobretudo na de pó-de-pedra, dado 

que a cerâmica inglesa passou a invadir livremente os mercados nacional e ultramarino 

(brasileiro). A resposta dada pela fábrica ao Inquérito de 1814 testemunha esta situação: Estado 

da fabrica achase em grande decadencia depois da entrada dos francezes nesta cidade pelo 

pouco gasto e consumo que geralmente tem a mesma louça por haver grande abondancia da que 

tem vindo de Inglaterra e por esta mesma rezão quase ninhuma exportação tem para a nossa 

America por ter ali chigado grande quantidade da do Norte. (SOEIRO et al. 1995: 232). 

Embora por esta altura tenha perdido a exclusividade da produção da louça de pó-de-pedra, 

é ao Cavaquinho que continuam a ser atribuídas estas faianças, apesar de outras fábricas também 

as manufaturarem, sobretudo a partir do primeiro quartel do século XIX (CORREIA 2001: 193). 

Na segunda metade de Oitocentos, a produção desta cerâmica vai ganhar novo impulso com 

a instalação da fábrica de Sacavém, a partir de 1856, especializada no seu fabrico (ASSUNÇÃO 

2000). 

No depósito arqueológico da FSAVP identificamos este material apenas num tipo 

decorativo: a louça preta de lustro, da qual falaremos à frente. 

 

7.1.3. Grés 

O grés é composto por argilas refractárias, quartzos, caulinos e feldspatos (FRIGOLA 

2002: 12). É um produto de pasta densa, sonora, de grão mais ou menos fino, dura e opaca, 

corada, sem vidro ou com um ligeiro vidrado sílico-alcalino. (PROSTES 1907: 170). Após a 

cozedura torna-se impermeável e não riscável pelo aço (PROSTES 1907: 171). 

Pedro Prostes diz que se devem distinguir os grés comuns e os grés finos. Os primeiros são 

empregados no fabrico de tubos, manilhas, sifões e outros produtos de cerâmica de construção 

(PROSTES 1907: 170). Os segundos servem para fazer finíssima louça com a propriedade de 

poder ir ao fogo sem estalar (PROSTES 1907: 171). Daí o uso corrente para material de 

laboratório. A sua impermeabilidade advém-lhe do facto de integrar na composição substâncias 
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fundentes que a altas temperaturas vitrificam total ou parcialmente, como mica, cal e ferro. O 

recurso a pó de louça cozida também era frequente (PROSTES 1907: 171-172). Esta mescla de 

ingredientes, supomos, devem conferir à pasta e ao vidrado a variedade de tons que estamos 

habituados a ver. 

É sabido que a introdução do fabrico de grés na fábrica de Vale de Piedade fez-se pela mão 

de Araújo Lima, em colaboração com Veríssimo Alves Pereira, que tinha a respetiva patente 

desde 1847 (SOEIRO et al. 1995: 237). Apenas encontramos um contrato entre os dois sócios, 

datado de 16 de Janeiro de 1856. Trata-se de um documento lançado a requerimento de Verissimo 

Alves Pereira, onde o mesmo explicou que tinha contratado com Araújo Lima de, na fabrica de 

louça a Santo Antonio de Valle de Piedade, pertencente a João de Araujo Lima, se fabricarem 

tubos de louça de grêz para encanamentos de aguas e de gaz, assim como tijolos e bombas do 

mesmo grêz (ADP/NOT/CNPRT08/001/0494/5). 

A presença de peças de grés no depósito arqueológico da fábrica, especialmente uma com a 

marca ARAUJO LIMA PORTO, prova que a produção deste material cerâmico já se fazia em 

Vale de Piedade, pelo menos, desde 1846, podendo até ser anterior. A ser assim, é provável que a 

fábrica tenha sido uma das primeiras a produzi-lo na região do Porto, ou talvez até a primeira
222

. 

As formas são maioritariamente relativas a garrafas ou botijas (uma das quais com aquela marca), 

um pote ou panela com asas e tubos. As duas primeiras em grés vidrado; as últimas sem vidrado. 

Verifica-se uma grande variedade de cores, quer nas pastas quer nos vidrados. Os objetos estão 

todos incompletos, o que denuncia que já estavam partidos e eram restos quando foram aterrados. 

Margarida Rebelo Correia explica que o primeiro fabrico de grés teve como finalidade 

material de laboratório e canalização e que a primeira produção em maior escala deste produto 

parece ter sido da Fábrica de Santo António do Vale de Piedade, como se depreende das notícias 

publicadas na imprensa (CORREIA 2008b: 105). 

Num recibo da fábrica datado de 1861, indicam-se as louças de grés então produzidas: tubos 

para encanamentos d’agua, dalas e bacias para latrinas, differentes peças para acidos e 

laboratorios chimicos, talhas, potes, etc. etc. Informação que se repete nos recibos de 1869 e 1874 

(CORDEIRO 1996; DOMINGUES 2009: 2, 290). 

Segundo relatam os estudos industriais, a fábrica de Vale de Piedade terá deixado de 

produzir grés em virtude do grande desenvolvimento da fábrica das Devesas (LEPIERRE 1899: 

                                                 
222 Há referência a experiências para fazer grés na fábrica de Miragaia, a cargo do italiano Carlos Vazine, cerca de 1850. A questão da 

primazia no fabrico do grés parece ter sido confusa até na época: No Jornal da Associação Industrial Portuense (n.º 22 de 1 de Julho de 

1853), num artigo dedicado às “Artes Químicas”, faz-se referência à introdução do grés cerâmico no Porto pelas experiências feitas na 

Fábrica do Bolhão pelo Sr. Vitorino Damazio, que num número posterior esclarece que a primazia não é dele, mas sim do Dr. Sousa Reis. 

No primeiro artigo acrescenta-se ainda que os aparelhos químicos em grés eram fabricados na fábrica da firma Teixeira e C.ª de 

Guilherme de Sousa e Guilherme Teixeira, precisamente os arrendatários da Fábrica de Miragaia. (CORREIA 2008b: 104-105). Todas 

estas datas são, porém, posteriores ao depósito arqueológico da fábrica de Vale de Piedade. 
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105). Mas tal só terá acontecido muito tardiamente, pois, em 1882, Manuel Alves Ferreira Pinto 

ainda anunciava produzir tubos de grés (LEÃO 2007: 80). 

 

7.2. Formas e funções 

Para a identificação das formas produzidas pela fábrica de Vale de Piedade, começamos por 

fazer o levantamento das designações constantes na documentação, organizando-as por ordem 

alfabética e indicando o período cronológico em que surgem referidas. Depois deste 

levantamento, consultámos dicionários coevos aos documentos e ao período de laboração da 

fábrica (séculos XVIII e XX) para inferirmos o significado e a função de cada forma respeitantes 

à época de uso. 

Deste modo, reconhecemos determinadas características da produção da fábrica, como o 

tipo de materiais, as categorias e as formas dos objetos fabricados, porém tornava-se difícil 

concluirmos o aspeto visual ou as tipologias decorativas da mesma. Lacuna que foi preenchida 

com a observação dos objetos inteiros patentes em coleções e a análise dos fragmentos do 

depósito arqueológico. Deste trabalho resultou o Catálogo anexo, para o qual remetemos o leitor. 

 

7.2.1. Azulejo 

O depósito arqueológico integra um fantástico conjunto de azulejos, lisos e relevados, com 

uma enorme variedade de padrões. Fizemos já o inventário de todas as tipologias representadas, 

mas por evidente falta de espaço deixaremos este assunto para outra ocasião. 

 

7.2.2. Estatuária e ornamentação de exterior 

Do mesmo modo, a estatuária e os elementos de ornamentação exterior (fachada e jardim) 

encontram-se abundantemente representados, sendo que a maior parte das peças correspondem 

aos elementos decorativos como pinhas, globos, vasos e não tanto a estátuas, em muito menor 

número. Deste conjunto apenas um fragmento está vidrado (um cotovelo de figura humana), todos 

os outros encontram-se em chacota. De notar a grande beleza dos desenhos incluídos nestes 

objetos, que nos remetem para temas mitológicos e alegorias à indústria, imbuídos do espírito 

romântico da época. 

Desenvolvemos já o estudo das peças, mas, pelo mesmo motivo anteriormente apontado, 

não vamos apresentar aqui mais resultados. 

 

7.2.3. Material de construção 

Um conjunto mais pequeno é relativo a materiais de construção produzidos pela fábrica. 

Aqui encontramos dois tipos de produtos cerâmicos: a faiança comum e grés. 
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Os materiais em faiança pertencem a telhas, embora em pouco número. Infelizmente não se 

verificou a presença de nenhuma vidrada. Para compensar esta sentida falta, recolhemos um 

exemplar sui generis em chacota onde está pintado um pequeno desenho que representa uma 

figura humana masculina, trajando com chapéu e roupa da época. 

Quanto aos de grés são, sobretudo, peças para encanamento de água e gás, como referimos 

anteriormente.  

 

7.2.4. Louça  

Por louça entendemos todos os objetos de uso doméstico utilitário e/ou decorativo. 

As principais formas identificadas remetem-nos para várias funções, sendo que a uma 

mesma peça podiam corresponder várias funções. 

Assim, para armazenamento, preparação e serviço de alimentos reconhecemos: Tigelas, 

Pratos (ladeiros e covos de variadas dimensões), Canecas, Chávenas, Pires, Bules, Cafeteiras, 

Terrinas, Travessas, Jarros, Potes para despensa, Bacias, Galhetas. 

Para higiene pessoal: Bacios ou Penicos, Aparadeira, Escarradeira, Bacias degoladas (para 

barba), Lavanda e Gomil. 

Com uso decorativo: Jarras (de diversos tamanhos e formas), Pia de água benta. 

Para a prática da escrita: Tinteiros e Areeiros. 

De notar que estes objetos reportam-nos para o uso doméstico quotidiano, o que os 

distingue da maioria das peças conservadas em Museus, coleções públicas e privadas, onde 

predominam os objetos de “luxo” ou de “estimação”. 

Remetem-nos também para os hábitos e gostos da sociedade que os utilizou. Por exemplo, o 

grande número de penicos identificado mostra-nos que as necessidades básicas eram assim 

satisfeitas, sendo poucas as casas que, naquela época, teriam retretes, secretas, latrinas ou 

“privadas”. Também as bacias, as lavandas e os gomis indiciam que o que parecia dominar seria 

o princípio da higiene de pequenas parcelas do corpo, como os pés, as mãos ou a cara. O resto 

ficaria resguardado. (OLIVAL 2011: 266). Além das práticas de higiene do corpo, transparece 

ainda o ritual da mesa: O século XIX fez da sala de jantar um espaço de exibição, de 

representação, eminentemente masculino, onde eram expostas as alfaias da família, símbolos de 

prestígio e superioridade social (LIMA 2008: 297). A intensificação do processo de 

industrialização e a consequente massificação no fabrico de bens de diversas naturezas jogou no 

mercado uma ampla variedade de novos produtos. Artigos de luxo, até então exclusivos das 

classes superiores, ganharam simulacros produzidos a custo muito inferior, o que permitiu uma 

extraordinária difusão desses bens entre os segmentos menos privilegiados, ansiosos por adquiri-

los, provocando uma verdadeira explosão de consumo. (LIMA 2008: 313). Mas a par da bela 
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terrina e travessa, acompanhadas dos respetivos pratos de serviço à mesa, da delicada chávena e 

pires, do lustroso bule e cafeteira, continuaram a figurar como formas dominantes a humilde 

tigela, para o caldo e para as sopas de cavalo cansado, e a popular caneca, que não podia faltar 

para o vinho. 

 

7.3. Serviços 

Por serviço, aparelho, baixela ou conjunto entende-se um grupo de diferentes objetos que 

tem uma função geral comum. Assim, a este termo associa-se, normalmente, um modificador de 

função (AA. VV. 2007: 83), por exemplo serviço de chá. 

No depósito da fábrica de Vale de Piedade, identificamos diferentes tipos de serviço. 

O mais comum é o serviço de mesa, que inclui um conjunto de peças usadas para o 

transporte e consumo de alimentos à mesa (AA. VV. 2007: 84), entre as quais contamos terrinas, 

travessas e pratos de diferentes dimensões. Verificamos que, além da baixela tradicional, 

composta por vários elementos e que apenas devia ser usada em ocasiões especiais, havia 

pequenos conjuntos mais simples, com duas peças, de serviço à mesa: um composto de canecas e 

pratinhos (ou pratos de sobremesa); outro por tigelas e pratos, usados, com certeza, mais 

corriqueiramente. 

Segue-se o serviço de chá, bem representado em várias chávenas e pires. Aqui foi curioso 

notar a ausência de bules de alguns tipos decorativos onde aparecem aquelas formas (caso do tipo 

Primavera ou Vegetal com Urna) e a de chávenas e pires na louça preta de lustre onde se contam 

vários bules. Não identificamos açucareiros e manteigueiras que completavam o serviço. 

Para o serviço de café somente identificamos a presença de cafeteiras de louça preta de 

lustre.  

No serviço de toalete, que integra os objetos usados para higiene pessoal, geralmente 

dispostos no quarto de dormir – bacia/ lavanda, jarro/ gomil, saboneteira, caixa de escova, 

registamos apenas a presença de lavandas e gomis. 

O serviço de escritório está também bem representado com vários tinteiros e areeiros, 

aparecendo todos individualmente e não como fazendo parte de uma escrivaninha. 

Quanto ao serviço de farmácia, composto pelos recipientes para conter e preparar os 

componentes destinados à farmacopeia (AA. VV. 2007: 83), julgamos não estar representado, 

pois todos os potes identificados parecem ser de uso doméstico. 
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7.4. Tipos decorativos 

7.4.1. Louça branca (Tipo 1) 

A louça branca engloba os fragmentos que não apresentam qualquer acabamento decorativo 

além do esmalte branco. 

Neste grupo registam-se, sobretudo, penicos, em grande abundância, tigelas, chávenas, pires 

e alguns potes de pequeno tamanho. 

 

7.4.2. Louça azul e branca 

A louça com vidrado branco e decoração a azul é a que se encontra mais representada em 

todo o depósito, a seguir às peças em chacota. O que se justifica por ser a mais largamente 

produzida, por facilidade técnica. Na Arte de Louça Vidrada diz-se que A louça commum he 

ordinariamente pintada d’azul; porque esta côr perfeitamente resiste ao fogo, e tem muito boa 

sahida. (ARTE 1805: 31). 

São variadíssimas as composições decorativas identificadas. Individualizamos, de seguida, 

as mais representativas. 

 

7.4.2.1. Tipo 2 – Paisagem Cantão Popular, de Miragaia ou de Coimbra 

Imitação do modelo inglês Willow Pattern (Padrão com Salgueiro), inspirado em vários 

padrões chineses. Surgiu na primeira década do século XIX e foi bastante utilizado na cerâmica 

inglesa, tornando-se muito popular. A sua representação mostra, em primeiro plano, uma vedação 

em zig-zag. Do lado direito ergue-se uma pereira que esconde parcialmente um pagode com 

pavilhão ou casa de chá. Ao centro, um salgueiro debruça-se sobre uma ponte de três arcos que é 

atravessada por três figuras chinesas com lanternas. No topo, à esquerda, um barco coberto é 

manobrado por outra figura ao largo de uma ilha enquanto duas pombas evoluem no céu. 

(DORDIO; TEIXEIRA; SÁ 2001: 159-160). 

Este desenho, embora por vezes adulterado e de traço mais grosseiro, foi amplamente 

reproduzido pelas fábricas de louça nacionais
223

, utilizando a técnica da estampilha rematada a 

pincel. Encontram-se nas seguintes variedades cromáticas: azul, a mais predominante; rosa; e 

polícromo, a mais rara (DÓRDIO; TEIXEIRA; SÁ 2001: 160). 

No conjunto estudado apenas foram detetados fragmentos de coloração azul. Como lidamos 

com objetos partidos, o reconhecimento dos elementos principais do motivo foram importantes 

para a identificação do tipo decorativo, como o pagode, os homens no barco, o salgueiro e as 

várias linhas horizontais presentes por toda a composição, preenchendo boa parte da superfície da 

peça. Com estas referências, facilmente conseguimos isolar os fragmentos que lhe correspondem. 

                                                 
223 Razão que originou a sua designação: Este fabrico nacional ficou conhecido como Cantão Popular e também como Cantão de Miragaia 

por esta fábrica se ter destacado na sua produção. Mais tarde, seriam as oficinas de Coimbra a darem-lhe continuidade pelo que chegou 

até nós popularizado como Cantão de Coimbra. (DÓRDIO; TEIXEIRA; SÁ 2001: 160). 
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Este padrão encontra-se nas seguintes formas: pratos, chávenas, pires, tigelas (?), caixas, 

infusas (?), penicos (?), tinteiros, areeiros. 

Identificamos duas variantes desta composição, que não parecem ter alterações no desenho 

central, mas apenas nos elementos decorativos que rematam a peça, isto é, nos bordos e nas abas 

de chávenas, pratos, pires. 

Subtipo 2.1. – O remate da peça é feito com um friso e uma linha a azul. No caso da 

chávena, na parte exterior, um filete junto ao pé, de espessura considerável, e uma linha fina no 

remate superior; na parte interior, junto ao bordo, uma linha fina sobrepujada por um friso mais 

grosso. No caso do pires, o motivo dispõe-se na aba, delimitado por uma linha azul. No caso do 

prato, o motivo está ao centro, limitado por um friso ainda no fundo do prato; na aba vê-se uma 

sequência de linhas oblíquas, rematadas em baixo por uma linha ondulante e em cima por um 

friso. 

Subtipo 2.2. – O remate da peça é feito com cornucópias, dispostas na aba do pires, prato e 

no bordo da chávena apenas pelo interior. A chávena é diferente da anterior, com o desenho mais 

“limpo”, o fundo mais branco e sem qualquer linha ou filete. 

 

7.4.2.2. Tipo 3 – Paisagem País 

A decoração denominada “tipo país”, explica-nos Margarida Rebelo Correia, do Museu 

Nacional de Soares dos Reis, apresenta uma paisagem central, que se repete invariavelmente em 

todas as peças, com edifícios, em que um é coberto por uma cúpula, na outra extremidade tem 

uma torre, rematada por um crescente e na frente tem um frontão triangular. Todo o conjunto é 

rodeado por arvoredo, cujo modelo difere ligeiramente conforme os espécimes. Os pratos e 

travessas têm a aba preenchida com uma cercadura de flores estampilhadas sobre fundo 

esponjado […] (CORREIA 2008: 102). Uma paisagem do tipo oriental, como descreve a mesma 

autora no Catálogo da fábrica de Miragaia (Ibidem: 216-224, 245). 

Aparece também representada no depósito de Vale de Piedade, sobretudo em peças que nos 

parecem ser de maior qualidade, como terrinas, travessas, pratos, jarros, bacias. Não verificamos 

variantes nesta composição. 

Pela análise dos pormenores decorativos, constatámos que a este padrão está associado um 

determinado tipo de flor e ramagem, que encontramos em tigelas, tinteiros e areeiros, embora sem 

conterem outro indicador daquela decoração. Nas tigelas, verificamos que o friso do bordo 

exterior, onde estão as típicas flores e ramagens, vem sempre acompanhado por um esponjado do 

lado interior e uma grande flor que ocupa o fundo da peça. Este tipo de flor, no fundo de tigelas, 

tem sido denominado por Flor de Miragaia (DÓRDIO; TEIXEIRA; SÁ 2001: 161); o presente 

estudo mostra, porém, que a sua utilização foi também comum a Vale de Piedade. 
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7.4.2.3. Tipo 4 – Shell edged pearl ware 

Este padrão constitui outra imitação de um modelo inglês assim denominado e que se 

distingue pelas superfícies de cor branca azulada a exibirem decoração apenas nas abas por 

vezes modeladas com relevos pintados em azul ou rosa. (DÓRDIO; TEIXEIRA; SÁ 2001: 161). 

Para Vale de Piedade apenas verificamos a cor azul, não se notando particularmente o 

azulado na superfície. Este motivo foi aplicado em pratos, tigelas, tampas de terrinas, paliteiro (?) 

e tampas de caixas (?) em forma de concha vieira. Identificamos duas variantes: um friso regular 

(Subtipo 4.1.) e um friso denticulado (Subtipo 4.2.). 

 

7.4.2.4. Tipo 5 – Esponjado 

Esta técnica decorativa, cujo processo já explicamos, encontra-se em pratos (na aba), tigelas 

(no bojo, delimitada por uma linha superior), bacias (na aba?) e potes com tampa (toda a 

superfície). 

Registam-se diferentes tonalidades nas manchas aplicadas, sendo o azul mais intenso nos 

potes com tampa. 

 

7.4.2.5. Tipo 6 – Zoomórfico 

Identificamos vários exemplares com decoração de animais, nomeadamente peixes (Subtipo 

6.1.), aves (Subtipo 6.2.), caprinos (Subtipo 6.3.) e cervos (Subtipo 6.4.). As formas associadas 

são quase sempre pratos, de diferentes dimensões, mas também aparecem em tigelas e bacias (?). 

Os peixes são os mais representados. 

 

7.4.2.6. Tipo 7 – Geométrico e vegetalista 

É enorme a variedade de padrões que podemos ainda ver no depósito da fábrica: linhas 

retas, ondulantes, oblíquas, frisos, setas, cruzes, pontos, manchas de esponjado, diferentes tipos de 

flores e de ramagens, chavetas, losangos, quadrados… O facto de os desenhos geométricos e 

vegetalistas se combinarem de múltiplas maneiras e de lidarmos com objetos partidos tornam 

muito difícil esta tarefa de destrinçar decorações com elementos tão semelhantes. Seria necessário 

avançar com uma separação mais fina e colagens e o nosso tempo já se esgotou. 

As formas onde se verifica esta variedade são as tigelas, os pratos, as canecas e os penicos. 

Nesta malha imbrincada de motivos, percebemos ainda que os padrões repetem-se em 

tigelas e pratos, fazendo um serviço de mesa de duas peças, como já referimos.  

 

7.4.3. Louça polícroma 

A louça polícroma, tal como a monocroma azul e branca, apresenta diversos tipos de 

acabamento decorativo, sendo os padrões muito distintos uns dos outros, com grande variedade. 

Verificou-se que alguns dos motivos estão associados a formas específicas. 
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7.4.3.1. Tipo 8 – Vegetalista Primavera 

Este padrão distingue-se por ter pequenas flores laranjas ou azuis envolvidas por ramagens 

ou folhas, identificando-se algumas variantes ou subtipos que incluem uma linha de esponjado ou 

pequenas contas. Encontra-se presente apenas em chávenas e pires. 

Nota-se um grande cuidado no desenho e o esmalte é de qualidade superior quando 

comparado com outros do mesmo depósito: espesso, uniforme e brilhante, encontrando-se em 

excelente estado de conservação. Apenas numa peça verificamos defeito de fabrico, com alteração 

das cores. 

Devido à sua composição delicada, chamamos-lhe durante o trabalho de triagem Primavera 

para a distinguir de outras, nome que optamos por manter aqui. 

Subtipo 8.1. – Cercadura com flores laranjas intercaladas com ramagens sobre uma linha de 

esponjado azul, na chávena acima da carena até ao bordo e no pires na aba. Ambas as formas 

mostram no fundo uma palmeta com folhas laranjas e verdes. Identificaram-se dois tamanhos de 

chávenas e o pires deste subtipo é distinto dos outros, fazendo um pequeno ressalto entre a aba e o 

fundo. 

Subtipo 8.2. – Cercadura com flores laranjas intercaladas com ramagens sobre uma linha de 

esponjado azul, na chávena acima da carena até ao bordo, no pires na aba. Ambas as formas 

apresentam um filete azul pintado no bordo da peça, que engrossa para o interior. 

Subtipo 8.3. – Cercadura com flores laranjas intercaladas com ramagens, distintas das 

anteriores, com pequenas contas azuis, na chávena acima da carena até ao bordo, no pires na aba. 

Ambas as formas apresentam um filete azul pintado no bordo da peça, que engrossa para o 

interior. No fundo do pires, junto ao limite da aba, vê-se parte de um círculo laranja e, ao centro, 

uma flor laranja envolvida por ramagens. 

Subtipo 8.4. – Cercadura com flores azuis intercaladas com ramagens (com haste laranja), 

idênticas às do subtipo 8.1. e 8.2., na chávena sobre a carena até ao bordo, limitada em cima (no 

bordo) e em baixo (junto à carena) por um filete laranja, o do bordo engrossa para o interior. 

Apenas identificado em fragmentos de chávena. 

 

7.4.3.2. Tipo 9 – Vegetalista com urna 

Esta é uma composição muito característica, em tons garridos, que apresenta como motivo 

central uma urna, ladeada por flores e ramagens, distribuídas em banda na aba do pires e bojo da 

chávena, únicas duas formas onde se regista. Os fragmentos distinguem-se, sobretudo, por três 

elementos: a urna, num azul forte; uma flor, em forma de estrela e em tom lilás; e o verde alface 

usado para as ramagens e friso em torno do fundo. Não identificamos nenhuma variante.  
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Quando fizemos uma apresentação no 1.º Congresso Internacional de Faiança Portuguesa, 

realizado em Maio passado, apenas tínhamos detetado chávenas com este padrão. Interrogamos a 

assistência se conheceriam, eventualmente, os pires que nos faltavam. 

Curiosamente, a Dra. Margarida Correia, do Museu Nacional de Soares dos Reis, informou-

nos que tinha o pires, mas sem a chávena! Mas estava atribuído a outra fábrica. 

Nas reservas desse Museu pudemos, depois, observar o pires e confrontá-lo com os 

fragmentos do nosso depósito, verificando-se que combinavam. No fundo do pires, Rafael Salinas 

Calado escrevera o seu veredicto: Viana! Pena que não possamos partilhar com ele os vestígios da 

faiança produzida na fábrica de Vale de Piedade… 

 

7.4.3.3. Tipo 10 – Paisagem com barcos 

Distinguimos aqui as decorações polícromas que apresentam barcos à vela. Este tipo 

aparece sobretudo em pratos, como tema central, no fundo. Identificamos o que parece ser uma 

parte de um barco numa caneca, mas o fragmento é demasiado pequeno para confirmarmos. 

A representação do barco parece ser sempre idêntica, porém nos quatro pratos em que 

registamos este motivo constatámos quatro abas decoradas diferentemente. 

Os veleiros foram, e ainda hoje são, uma reprodução característica da fábrica de Viana 

(REIS 2003: 97). No Museu Nacional de Soares dos Reis registamos também este tipo de 

representação em produções atribuídas às fábricas da Bandeira e Fervença. 

 

7.4.3.4. Tipo 11 – Paisagem com casinhas 

Apenas temos pequenos fragmentos de um tipo decorativo que se diferencia por apresentar 

um conjunto de casas, quase sempre pintadas em tons laranja e azul, remetendo para uma 

paisagem urbana ou rural, que podia ser a do Porto ou de Gaia, na época em que foram 

produzidos, ou de um pequeno aglomerado populacional (vila ou aldeia). Optamos por designá-lo 

tal como é conhecido entre os estudiosos: “casinhas”. À medida que fomos separando o espólio, 

verificamos que este elemento se combinava com outros, nomeadamente uma árvore (palmeira?) 

de grandes dimensões, que se eleva acima das casas, pintada a laranja, a proa de um provável 

barco, atrás referido, e as patas de um animal estranho ou o dorso de um cavalo… Como os 

fragmentos nem sempre colam é difícil obtermos o padrão completo. Todos os exemplares 

correspondem a canecas. 

Deparamo-nos com um padrão muito semelhante, num prato, produzido pela oficina da 

Quinta da Cabana (Caminha), fundada em 1820, na esfera de influência de Viana (REIS 2003: 

109, E124). No Museu Nacional de Soares dos Reis existem alguns exemplares com motivos 

idênticos, atribuídos às fábricas de Viana e da Bandeira. 
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7.4.3.5. Tipo 12 – Esponjado 

Na louça polícroma individualizam-se fragmentos com esponjado, conjugando diferentes 

cores, como lilás e azul, verde e laranja ou azul e laranja. 

Este tipo de decoração encontra-se em tigelas e pratos. 

 

7.4.3.6. Tipo 13 – Zoomórfico 

Tal como na louça azul e branca, assinalamos vários exemplares com decoração de animais, 

nomeadamente peixes (Subtipo 13.1.), aves (Subtipo 13.2.), caprinos ou cervos (Subtipo 13.3.) e 

outros que nos parecem ser porcos (leitões) ou coelhos (Subtipo 13.4.). As principais formas onde 

se encontram representados são pratos, de diferentes dimensões, e, em muito menor número, 

tigelas e bacias (?). 

Os peixes dominam o conjunto, destacando-se nos grandes pratos em que aparecem quase 

sempre pintados em tons de laranja e verde. 

Os exemplares que observamos no Museu Soares dos Reis são distintos dos que registamos 

no depósito arqueológico (sobretudo os relativos a peixes). Chamou-nos a atenção um prato com 

representação de um unicórnio, cujo traço parece próximo dos fragmentos aqui estudados. 

 

7.4.3.7. Tipo 14 – Losangos 

Esta decoração isola-se da restante geométrica por ser muito uniforme, apenas constituída 

por losangos que vão alternando de cor repetidamente entre dois tons: azul e laranja (Subtipo 

14.1) e verde e laranja (Subtipo 14.2.). As bandas de losangos são rematadas, em cima e em 

baixo, por filetes de cores distintas. 

Os fragmentos encontrados parecem corresponder a canecas, pratinhos e tigelas (?). Não 

identificamos paralelismos para este padrão. 

 

7.4.3.8. Tipo 15 – Geométrico e vegetalista 

Tal como se confere na louça azul e branca, é enorme a variedade de padrões com temas 

geométricos e vegetalistas, parecendo até ser mais complexa devido ao uso de diversas cores. 

Também aqui vemos linhas retas, ondulantes, oblíquas, frisos, setas, cruzes, pontos, manchas de 

esponjado, diferentes tipos de flores e de ramagens, chavetas, losangos, quadrados… 

As formas onde se verifica esta variedade são as tigelas, os pratos, as canecas e os penicos. 

Também, como na louça monocromática, há padrões iguais para tigelas e pratos, formando 

um serviço de mesa de duas peças.  
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7.4.4. Louça preta de lustro (Tipo 16) 

Este grupo de louça surge assim denominado nos recibos da fábrica de Vale Piedade de 

1861, 1869 e 1874 e cremos corresponder a uma imitação da Egyptian Black Stoneware de origem 

inglesa. 

Compõe-se de uma pasta cerâmica colorida com óxido de manganês num tom preto 

acastanhado revestida com vidrado de chumbo transparente com a mesma coloração também 

escura, daí incluir-se na designada faiança fina ou de pó-de-pedra. Os vidrados identificados no 

nosso depósito mostram tonalidades que variam entre o preto (Subtipo 16.1), o castanho (Subtipo 

16.2) e o prateado (Subtipo 16.3), tendo um brilho (ou lustre) distinto e mais intenso que os 

restantes grupos, no que parece ser uma tentativa de imitação da luxuosa e dispendiosa louça de 

prata. 

O fabrico desta cerâmica terá tido início em Inglaterra, no condado de Staffordshire, cerca 

de 1720 (HUGHES 1961: 80), sendo os primeiros exemplares corados com óxido de ferro (até 

meados da década de 1760) e posteriormente com óxido de manganês. Reconhecem-se dois tipos 

de black stoneware: vidrada (Egyptian) e não-vidrada (Basalte)
224

. 

Esta produção expandiu-se durante a Época Vitoriana, obtendo um grande sucesso, 

sobretudo para o serviço de chá, devido à dureza da pasta e capacidade para reter líquidos 

ferventes, motivo pelo qual a maioria dos objetos que dela se conhecem são bules e cafeteiras. A 

isto aliava-se, ainda, o facto de ser mais barata do que outras qualidades de louça menos 

resistentes ao calor: The existence of an inordinately large number of Egyptian black teapots and 

coffee pots was the result of their capacity to withstand boiling liquids. This prompted a large sale 

of single pots for everyday use in association with the more fragile lead-glazed earthenware tea-

cups; porcelain and, in the nineteenth century, bone china, stone china and so on, were preferred, 

but these were costly. (HUGHES 1961: 86). 

Segundo o estudo de G. Bernard Hughes sobre English and Scottish Earthenware 1660-

1860, o colecionador encontrará três qualidades desta produção inglesa, a saber: 

1. Egyptian black stoneware stained with iron oxide, dating between about 1720 and the 

mid-1760s. 

2. Basaltes, a fine hard stoneware stained with manganese dioxide, made from the mid-

1760s. 

3. Egyptian black stoneware of improved quality, stained with manganese dioxide, from 

the mid-1760s to 1890s. (HUGHES 1961: 80). 

                                                 
224 Pela pesquisa efetuada no inventário online Matriz Net, verificamos que o Museu dos Biscainhos tem uma excelente coleção deste tipo 

de louça. 
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O mesmo autor cita um recibo de 1797, emitido por John Twemlow (Shelton), onde se 

referem as sete tipologias de bules de Egyptian black stoneware então comercializadas
225

: 

1. Moldado em relevo, com festões (grinaldas) e figuras, coberto em redor da abertura226; 

2. Vertical ou cilíndrico, com festões e figuras227; 

3. Oval228; 

4. Com aplicação de folhas, abertura em formato de concha vieira, festões, figuras e 

bandas229; 

5. Gomado (com gomos ou pregas230); 

6. Octogonal, com abertura em formato de concha vieira231; 

7. Oval plano232. 

Diz-nos Margarida Correia que esta faiança preta com esmalte brilhante, por vezes com 

pintura a dourado, imitando as peças do mesmo género em porcelana chinesa. […] só se conhece 

entre nós relacionado com a fábrica do Cavaquinho e, mais tarde, com a da Torrinha, que 

continuou esta tradição (CORREIA 2001: 194). 

No Estudo sobre a Indústria Cerâmica publicado em 1913 realçou-se a qualidade deste 

produto: Um dos mais notáveis produtos apresentados por algumas fábricas portuenses é uma 

louça de verniz plumbífero, preto ou castanho, perfeita e feliz imitação da louça inglesa do 

mesmo género, sendo esta louça muito perfeita, e seu vidrado igual, puro e brilhante. Uma das 

fábricas que mais se salienta na perfeição do fabrico é a da Viúva Soares Rêgo – Torrinha – Vila 

Nova de Gaia. (GIRÃO 1913: 12). 

Embora as louças pretas de lustro venham claramente referidas nos recibos da fábrica de 

Vale de Piedade atrás mencionados, durante as gerências de Araújo Lima, José Lopes Rios e João 

do Rio Júnior, não é comum atribuir-lhe esta produção. A presença desta cerâmica no depósito 

estudado vem mostrar não só a sua manufatura em Vale de Piedade como datar o seu fabrico aí, 

que já se fazia em 1846, alertando para mais uma hipótese de centro de fabrico destas peças. 

As peças arqueológicas respeitam a formas para o serviço de chá, café e escrita. 

Identificamos bules, cafeteiras, açucareiro ou caixa (?), tinteiros e areeiros. Recolhemos, também, 

duas asas com bustos femininos, que nos podem indiciar a existência de um tipo de jarra a que já 

fizemos menção
233

. 

                                                 
225 Estas formas eram de pouca capacidade, com cerca de 10cm de altura. A partir de 1815, os bules foram progressivamente feitos com 

maior capacidade (HUGHES 1961: 86). 
226 […] capped or galleried around the opening, moulded in relief with festoons and figures […] (HUGHES 1961: 86). 
227 […] upright [cylindrical], fest and fig […] (Ibidem). 
228 […] Oval […] (Ibidem). 
229 […] prest [sprigged] leaf, scollop top, fest and fig and banded […] (Ibidem). 
230 […] fluted […] (Ibidem). 
231 […] octagon teapots with scollop top […] (Ibidem). 
232 […] oval plain teapots […] (Ibidem). 
233 Ver ponto 3.4. 
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7.4.5. Louça azul celeste (Tipo 17) 

Este grupo de louça define-se por ter o exterior completamente revestido com um vidrado 

estanífero de tom azul celeste, obtido pela adição de cobalto, sendo o bordo e interior (do 

recipiente e da respetiva tampa) cobertos com o mesmo tipo de vidrado mas sem adição de um 

corante (isto é, branco). 

Identificaram-se três variantes deste tom: um mais escuro, um intermédio e um mais claro. 

Porém, como esta distinção na coloração não nos parece intencional, optamos por não enumerar 

subtipos. 

Quanto às formas que apresentam este aspeto, apenas verificou-se a presença de um tipo de 

recipiente: uma forma cilíndrica ou tubular, rodada, estreitada no colo e bordo, formando uma 

pequena reentrância onde encaixa a tampa com pega, da qual identificamos duas tipologias como 

adiante veremos. Caracteriza-se, ainda, por ter sempre caneluras junto à base e ao bordo e o 

remate superior do pote, como já referimos, ser branco. 

Este vasilhame parece corresponder aos potes para botica, doce e despensa indicados nos 

recibos da fábrica de 1861, 1869 e 1874. Dada a sua tonalidade – azul celeste, julgamos tratarem-

se de potes com tampa de uso doméstico, para armazenamento de produtos, certamente, como 

especificam os documentos, para doce ou despensa, pois os que se conhecem de botica (farmácia) 

são normalmente brancos
234

.  

As tampas de encaixe apresentam duas configurações: a primeira, mais numerosa, em calote 

rebaixada com aba revirada para o interior e pega elevada sobre um disco em forma de botão 

esférico ligeiramente achatado, que designamos tipo 1; a segunda, em menor número, em calote 

com aba revirada para o exterior saliente e pega elevada sobre um disco em forma de botão 

cónico, com remate pontiagudo, denominada de tipo 2. Nos dois tipos de tampas, somente a parte 

exterior se encontra revestida com vidrado colorido, sendo o interior completamente branco. 

Também a forma de encaixe das tampas no pote é distinta: nas tampas de tipo 1, o encaixe 

faz-se pelo exterior, ficando o colo e bordo do pote completamente tapados pela altura da tampa; 

nas de tipo 2, o encaixe faz-se pelo interior, ficando o colo e bordo do pote, de cor branca, à vista, 

e a peça completa mais alta que a anterior. 

A existência destes dois tipos de tampa poderia pressupor a existência de dois potes 

distintos, mas tal não conseguimos apurar pela análise dos fragmentos, por isso os tipos que acima 

apontamos correspondem apenas às tampas e não ao corpo principal da peça. Pela análise do 

depósito, parece que a mesma forma de pote poderia receber estes dois tipos de tampa, ao gosto 

do consumidor, todavia os elementos arqueológicos disponíveis mostram-nos que a de tipo 2 não 

estaria disponível para todos os tamanhos de pote. A colocação da tampa criaria, assim, um aspeto 

                                                 
234 Aos potes de farmácia é comum atribuir a designação de canudo ou manga. 
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visual diferente no mesmo pote consoante o tipo utilizado. Confirmamos esta hipótese em duas 

peças existentes no Museu Soares dos Reis. 

Distinguimos cinco tamanhos possíveis destes potes, que apuramos pelo diâmetro dos 

fragmentos de tampa do tipo 1, melhor preservados que os de bordo, a saber: 18cm; 16cm; 

14cm;12cm e 10cm. Um dos elementos que nos remete para a produção semi-industrial da época 

é a variedade da dimensão das pegas, onde distinguimos sete tamanhos, muito aproximados, para 

as de tipo 1, e um para as de tipo 2. 

Ainda da análise dos dados arqueológicos destaca-se o grande número de fragmentos de 

tampa e pega relativamente aos restantes (bordo, fundo e bojo), sobretudo os das tampas de tipo 1. 

Uma das justificações para esta ocorrência poderá ser o facto de se produzirem mais tampas que 

potes, visto que aquelas, enquanto elementos móveis de um objeto, partir-se-iam com mais 

facilidade havendo a necessidade da sua substituição. A ser assim é possível que as tampas fossem 

vendidas individualmente pela fábrica. 

 

7.5. Marcas e inscrições 

Como já tivemos oportunidade de referir, foram quatro as marcas identificadas no depósito 

arqueológico da fábrica de Vale de Piedade; três das quais julgamos serem novidade (marcas n.
os

 

50, 51 e 52), pois não encontramos menção em nenhuma obra da especialidade. 

Todas respeitam a Araújo Lima, gerente da fábrica a partir de 1835, em sociedade com 

Bonifácio José de Faria e Costa, depois individualmente a partir de 1840, e seu proprietário desde 

1846. Tendo em conta o início da administração exclusiva de Araújo Lima e a datação do 

depósito arqueológico, as marcas aqui apresentadas situam-se cronologicamente entre os anos de 

1840 e 1846, embora pudessem continuar a ser usadas posteriormente, pelo menos até à data da 

sua morte (1861). 

A técnica de gravação é comum a todos os exemplares: por incisão na pasta, usando letras 

maiúsculas. A colocação do vidrado torna estas marcas de difícil leitura, sobretudo quando a 

incisão é menos funda. Identificamos um total de 26 fragmentos, que pertencem a 23 objetos. 

As marcas foram designadas por FSAVP-M-1 (n.º 40), FSAVP-M-2 (n.º 50), FSAVP-M-3 

(n.º 51) e FSAVP-M-4 (n.º 52), correspondendo FSAVP a Fábrica de Santo António de Vale de 

Piedade, M a Marca e o número à tipologia da mesma. 

A marca de tipo 1 (FSAVP-M-1), da qual já falamos anteriormente, pois vem publicada no 

catálogo da exposição da fábrica de Miragaia (CORREIA 2008a: 246), apresenta a inscrição F. 

DO L[IMA], arqueada e sobrepujada por uma coroa. O único exemplar que recolhemos está em 

chacota e a marca partida sensivelmente a meio. Trata-se do fundo de um prato, ficando a 

inscrição na base, ao centro. A sua leitura provável é FABRICA DO LIMA. 
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A marca de tipo 2 (FSAVP-M-2) apresenta a inscrição ARAUJO LIMA PORTO, 

dispondo-se o antropónimo em semicírculo e o topónimo em linha horizontal, centrado, entre o 

arranque e o fim daquele. Esta é a marca com o maior número de exemplares: dezanove. À 

exceção de um fragmento, todos correspondem a pratos e pratinhos, estando a inscrição na base 

da peça, ao centro. Um fragmento corresponde a uma botija ou garrafa em grés, ficando a marca 

no bojo, junto ao fundo. Dos seis fragmentos vidrados de faiança comum, cinco apresentam o 

padrão decorativo Cantão Popular e um apenas o esmalte branco sem decoração. De notar ainda 

dois aspetos: as únicas duas peças com perfil completo são pratos com o bordo recortado; nos 

fragmentos em chacota, dois deles têm um tom castanho avermelhado, distinto dos outros de tom 

bege claro. 

A marca de tipo 3 (FSAVP-M-3) é semelhante à anterior, diferindo apenas na disposição 

dos nomes, em duas linhas horizontais paralelas: ARAUJO LIMA, na linha superior e PORTO, na 

linha inferior, centrado com o primeiro. Somente registamos dois fragmentos com esta marca, que 

parecem corresponder a pratos de grandes dimensões, ficando a marca na base da peça, ao centro. 

A marca de tipo 4 (FSAVP-M-4), embora de má leitura, parece conter a inscrição 

ARAUJO PORTO, com os nomes ligeiramente arqueados dentro de uma cartela oval. O 

antropónimo na linha superior; o topónimo na linha inferior. Desta marca foram recolhidos quatro 

fragmentos: um em chacota e três vidrados com a decoração Cantão Popular. 

A presença de 23 objetos marcados num conjunto tão vasto mostra como a marcação das 

peças era limitada apenas a alguns exemplares, não se fazendo, com certeza, em todos os tipos de 

louça que a fábrica produzia, sobretudo nos de consumo mais popular, aqui maioritariamente 

representados. Motivo pelo qual, seguramente, os fragmentos vidrados de faiança correspondem, 

exceto um, ao Cantão Popular, uma categoria, talvez mais seleta, que “merecia” ostentar a marca. 

Será também o caso da garrafa de grés: um produto novo que convinha publicitar. 

Pelo facto de surgirem no depósito arqueológico, não podemos deduzir que estas marcas 

foram todas usadas, pois podem corresponder a experiências da própria fábrica que nunca 

chegaram a ser comercializadas. O que também é válido para a cerâmica. Apenas temos essa 

confirmação para a M-1. A prova virá quando surgirem fragmentos ou objetos com esta marca 

fora do contexto de produção, demonstrando o seu uso pelos consumidores. 

Quanto às inscrições identificadas, apenas se verificam em fragmentos em chacota e 

parecem-nos ser relativas a contagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho que desenvolvemos permitiu novos contributos sobre esta importante unidade de 

produção cerâmica nacional, nomeadamente no que respeita à sua história, aos edifícios e espaços por 

ela utilizados, marcas de fabrico e produção semi-industrial oitocentista. 

Quanto à história da fábrica, a recolha e análise documental realizada possibilitou a reconstituição 

da sua evolução histórica, permitindo-nos sistematizar todos os intervenientes (proprietários e gerentes) 

que a mantiveram em laboração. Indicámos também o destino da derradeira manufatura – a demolição. 

No que respeita à arquitetura e aos espaços fabris, a Arqueologia forneceu-nos os dados que 

conduziram ao reconhecimento do primeiro edifício e da área onde a fábrica se estabeleceu, 

desconhecido até agora. Foi, também, o registo arqueológico que mostrou a desativação de uma 

estrutura industrial, alertando-nos para a mudança de espaço, depois confirmada na documentação. Se os 

achados foram o ponto de partida, as fontes escritas foram fundamentais para podermos fasear o 

edificado da fábrica em sete momentos distintos, desde a sua criação até à sua extinção. Esperemos que 

as obras que um dia se venham a fazer nos terrenos da fábrica sejam devidamente acauteladas do ponto 

de vista patrimonial. 

A partir dos documentos foi, igualmente, possível esclarecer a confusão entre o edifício da fábrica 

e o prédio de habitação voltado à rua Viterbo de Campos, tantas vezes apontado como o corpo principal 

da manufatura de Vale de Piedade, cuja construção provamos que ainda decorria em 1872. Este dado 

inédito, permitiu-nos, consequentemente, datar a obra cerâmica que o ornamenta e constitui um 

mostruário da produção de Santo António de Vale de Piedade nesse período. 

A datação e interpretação dos vestígios arqueológicos facultaram-nos informações diretas sobre as 

técnicas e os utensílios que a fábrica usava na década de 1840, por vezes muito diferentes ou omissos 

nos manuais de referência da época, como vimos. 

Os vestígios cerâmicos encontrados revelaram-nos a produção comum da fábrica do período de 

Araújo Lima, aquela que não encontramos nos museus, mas que era a mais largamente usada. 

Identificamos as formas mais vulgares e dezassete tipos decorativos distintos, que não esgotam a 

diversidade que este conjunto ainda contém. Confirmou-se a aproximação do fabrico com as produções 

de Miragaia, mas verificou-se a mesma proximidade para outras produções com a qual Vale de Piedade 

não era normalmente associada, casos da Bandeira, Fervença e Viana, patente sobretudo nas decorações 

polícromas, mas também do Cavaquinho, com a louça preta de lustre e esponjada em pó-de-pedra. A 

Arqueologia deu-nos ainda três novas marcas que a fábrica terá usado, entre 1840 e 1846, e reunimos em 

tabela outras 49 que lhe são atribuídas. Foi também possível perceber que alguns tipos decorativos 
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correntemente atribuídos à segunda metade do século XIX são seguramente anteriores, como provamos 

pela datação do contexto arqueológico. 

Se o estudo da cerâmica foi, para nós, o mais difícil, foi também o mais compensador. Pensámos 

muitas vezes que não conseguiríamos “vencer” os cacos, porém, agora que escrevemos estas linhas, 

sentimos ter ajudado a resgatar algumas das identidades perdidas da fábrica de Santo António de Vale de 

Piedade. 

Todos estes dados nos levam a concluir a importância do registo arqueológico para o real 

conhecimento destas fábricas, que é, afinal, o da indústria cerâmica portuguesa. A Arqueologia 

desempenha, assim, um papel insubstituível, como julgamos ter mostrado. Mas, há uma questão que 

temos de colocar: estamos nós – arqueólogos, empresas, entidades da tutela, gabinetes municipais, 

museus, cidadãos… – preparados para receber, estudar, preservar e guardar o vasto espólio que estas 

intervenções nos possam vir a dar? 

Para não terminarmos amargamente, afirmemos a faiança como um símbolo da nossa identidade 

cultural, que chegou além-fronteiras, e lembremos as palavras de Rafael Salinas Calado ensinando-nos 

que o século XIX é o período mais rico da cerâmica portuguesa (CALADO 1992: 81). 
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