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Vinham as louças do Exremo-Oriente, desde os primeiros 

contactos com essa gente estranha, e causavam deslumbramento 

pela delicadeza e transparência das pastas, pela cor rica que 

entrava na alma, desenhos novos, tomados da flora, da fauna, 

motivos figurati vos cujo significado se desconhecia. 

As classes ricas espalhavam as porcelanas pelos finos linhos 

das mesas, dando novo ambiente às refeições, parecendo até que 

as pratas cinzeladas tinham diminuido de brilho e valor; os 

meninos apontavam com o dedinho os desenhos e as mães inven

tavam uma história a explicar�lhes o que não sabiam. 

Os fabricantes de louças correntes pegavam-lhe com mãos 

espessas, remirando-as, de pupilas encantadas, e perguntavam 

a si mesmos com que fórmulas magicas se obtinham tais matérias, 

que nunca sairam assim dos seus (ornas. Depois de ensaios, as 

oficinas de Lisboa tentaram imitá-las_ Nos trabalhos cuidados 

procuravam levar ao minimo a espessura dos barros e cobriam

-nos de forte camada de esmalte, obtendo um aspecto aporcela

nado que quase iludia_ No desenho não copiavam servilmente 

mas interpretavam e conseguiam aqueles exemplares de desenlw 

1Jtiudo que são o encanto dos raros e felizes possuidores de hoje; 

para a produção corrente, mais barata, limitavam-se aos processos 

usuais, com desenhos de inspiração oriental, e produziam os tipos 

de arallhões, tres cOlltas, cercadura barroca, e ainda os meio-finos 

de bOlli1zas, tecidos orientais, etc. 

Desapareceram os fabricantes, o gosto mudou, passou o tempo 

e esqueceram aqueles temas; vieram os coleccionadores, ressusci

tando o encanto antigo. 

Foi o saudoso Prol. Dr. Vergllio Correia um estudioso e um 

coleccionador de cerâmica, e os seus olhos bons, sempre encan-
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tados do que era Dela, tocados daquela sã e doce ingenuidade que 

lhe conhecemos, pousavam COm enlêvo nas velhas peças e vi-as, 

não no passado, mas camo se fôra no presente ou o seu presente 

fôra o que é o passado para os outros_ Criá-las de novo, de novo 

viverem como temas actuais ... Sua esposa seguia-o no sonho ... 

Dizem que o amor e a saudade operam milagres; também 

creio, examinando estas louças da Excelentíssima Senhora D. Alice 

de Figueiredo Correia. 

A lembrança dum passado feliz, a coordenação dos trabalhos 

literários do seu ilustre esposo e a rememoração das suas preo

cupações de arte, aliadas à sua notável cultura artística, levaram-na 

a empreender a realizaçãu dum dos velhos sonhos_ 

De novo examinou as faianças da sua colecção e a dos museus. 

pensou nas argilas, nos esmaltes e na decoração, fez tentativas 

e ressuscitou os temas antigos desta arte de fogo, mostrando-nos 

ora as peças pesadas dos tipos destinados ao consumo popular, 

ora os barros mais leves e mais cheios de ornatos, mais decora

tivos; correm os temas ornamentais nos azuis dos diversos centros 

de fabrico, aliam-se aos roxos ou cedem a vez a policromias sete

centistas_ 

Lisboa do século X\'1l e do XVIII antes do terramoto e Coimbra 

do Brioso e de Vandelli tem as mais felizes interpretações. 

Peguemos nas peças, como se fossemos antigos juizes dos oleiros, 

e examinemo-las com o cuidado dum homem do alicio; pouco a 
, 

pouco, pela irradiação do brilho do esmalte, aliciamento do meio, 

sentimo-nos nos velhos tempos. 

A. NOGUEIRA GONÇALVES 



6 

O 
uís o destino q ue um sonho acariciado por Vergilio Correia, 
o ilustre professor de história da arte, arq ueólogo e etnó
grafo tão notável, fõsse realizado precisamente pela sua 

viúva - a Sr.' D. Alice Correia. 
Quantas vezes o meu saudoso amigo me confiava o seu desejo 

de ver ressurgida a antiga cerâmica portuguesa em cópias exactas 
dos modelos originais, com a técnica e os processos utilizados 
pelos oleiros dos séculos XVII e X\"III • • •  

«Eis se não quando •. . .  sua viúva, a companheira querida e 
confidente dos seus trahalhos, das suas esperanças e, tamhém, das 
suas desilusões, quís mostrar, desenvolvendo uma tenacidade e 
mesmo uma audácia talvez por muitos incompreendida, o que 
pode a vontade pelo culto da memória e a satisfação de um desejo. 

D. Alice Correia apresenta-nos uma colecção de peças, todas 
elas copiadas integralmente dos exemplares existentes nos Museus 
e de outras colecções particulares, em que se mostra a evolução 
de grande parte da cerâmica portuguesa, desde o primeiro têrço 
do século XVII até aos primórdios do século XIX. 

Não procurou fantasias, estilizações ou novas interpretações. 
D. Alice Correia deu-se ao trabalho de reproduzir uma série de 
desenhos de peças 'Originais, transportando-os ao vasilhame, este 
modelado nas mesmas formas e proporções, ensaiando os tons das 
cores empregadas, rectificando o que poderia significar inspiração, 
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para igualar tanto quanto possível aquilo que o ceramista de 
outrora excutara para os seus contemporâneos. Em resumo: 
adaptou ao presente a técnica e os processos antigos, dando-nos 
nas suas cópias a noção quase exacta do que foi modelado, pintado 
e posto no forno das olarias, dois ou três séculos atrás. 

Os seus pratos do chamado «desenho miúdo ou sintético ., 
decoração inspirada nas porcelanas chinesas do período áureo dos 
Mings, são de uma meticulosidade exemplar: dir-se-iam originais. 

Os grandes pratos, tão característicos, do tipo chamado dos 
«aranhões., a pedra sonora dos chineses estilizada pelos nossos 
ceramistas seiscentistas, os de «boninas» e de «rendas», de 
«animais selvagens », de «barcos» e, estas mesmas decorações 
transportadas às malgas e palanganas, aos boiões, potes e canudos, 
às escudelas e às jarrinhas, canecas, tinteiros e areeiros e tantas 
outras peças que nos levam a essa época tão brilhante da história 
da cerâmica portuguesa, aquela em que as decorações se inspiram 
na melhor das glórias da Nação, o sonho do Oriente, são de uma 
bela naturalidade. 

Depois vem a policromia mais aI acre, saltando sobre a mono
tonia, contudo bela, do azul ou cor do vinho. D. Alice Correia 
apresenta-nos algumas peças desse tipo que são do melhor efeito. 
Os jarros e lavandas, as bacias de barba e outras peças que os 
ceramistas da época copiaram de Delft ou de RuãO, as jarras em 
tons amarelados, tons esmaecidos que se confundem com os primi
tivos, atestam a perseverança, o esfõrço e a dedicação com que 
essa senhora procurou nas cópias por ela agora realizadas a mais 
perfeita semelhança com as peças originais. 

Uma excepção apenas: uma série de pratos com a decoração 
policroma característica de Coimbra, dos princípios do século XIX, 
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nos quais D. Alice Correia desenhou figuras com trajes populares 

dessa época. E uma excepção de louvar. 
Desejou também D. Alice Correia tentar uma nova modalidade 

na adaptação de peças de cerâmica a peças de ferro forjado e recor

tado. Tentativa feliz, para a qual o arquitecto Alvaro da Fonseca 

desenhou os ferros e que o público apreciará devidamente. 

Estas simples palavras significam uma dupla homenagem; 

aquela evocativa à memória desse grande espírito irrequieto de 

sonhador, que foi Vergílio Correia, o insPirador desta exposição, e 

a que é devida à corajosa vontade de sua viúva, a Sr" D. Alice 

Correia, que, no culto pela obra magnífica de seu marido, realizou 

uma outra toda cheia de carinhosa saudade que revela a par das 

suas delicadas qualidades de artista, singular intuição e devotado 

amor por uma das manifestações mais características da arte 

popular portuguesa, que fez reviver e hoje nos apresenta de 

lorma tão brilhante. 

LUIS KEIL 
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ó um espírito feminino, requintado e culto, poderia ter conce
bido e realizado esta Exposição, na qual a faiança de seiscentos 
e de setecentos revive em maravilhosa e surpreendente 

beleza. 
D. Alice Correia, que foi a esposa dedicadíssima do Prol. 

Dr. Vergílio Correia, historiador de Arte, arqueólogo e etnógrafo 
ilustre, meu inolvidável amigo, não quis criar mais um tipo de 
loiça pintada e vidrada, quase toda ela bastante discutível, embora, 
por vezes, de efeito decorativo, e que imprópriamente se dá foros 
de continuadora da velha faiança portuguesa. Preferiu, antes, com 
inteligente e firme orientação, fazer reproduzir, de um modo 
admirável, as preciosas peças que se guardam nos museus e 
colecções particulares, numa evocação de formas e de motivos 
q ue bem patenteia a sua sensibilidade artística. 

Os grandes pratos de «aranhões. e de .renda., com 
o carácter inconfundível do século XVII; os potes e os boiões 
de botica, alguns com seus rótulos pintados, que nos recor
dam os simples e as famosas composições de uma farmacopeia 
obsoleta; os canudos e as jarrinhas de altar, para encher de 
flores; as bacias degoladas, ou sangradeiras, e respectivos 
gomis; os azulejos de figura avulsa - tudo isto podemos admirar 
nesta Exposição q ue recreia os olhos e educa o espírito, como 
soe dizer-se. 
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Mas se examinarmos peça por peça, se nos dermos ao cuidado 
de observar detalhes, verificaremos, então, o escrú pulo, a verdade, 
o amor que D. Alice Correia pôs nesta sua feliz iniciativa. É que 
houve a intenção, plenamente conseguida, de tudo respeitar: 
o volume e o peso de cada objecto, os seus recortes e 
moldados, a cor, a mancha e a pincelada, o vidrado, o relêvo 
de algumas tintas, e até o natural empêno dos pratos de 
maior diâmetro. 

Os produtos das afamadas olarias de 'Lisboa, do Porto, de 
Coimbra, de Viana, revivem portanto, nesta Exposição, com todo 
o seu valor e encanto primitivos, o mesmo sucedendo com as 
reproduções das loiças importadas de Espanha, principalmente 
da vizinha Talavera, tão características nos seus ressaibos 
orientais. 

Esta primeira tentativa de D. Alice Correia, cujo êxito prevejo, 
abre-lhe largos horizontes artísticos e traça-lhe seguro caminho a 
trilhar, pois não lhe faltarão, estou certo, o incentivo e o carinho 
dos q ue tiveram o prazer de conhecer a sua obra. 

Para maior valorização de algumas peças, ou formando, com 
elas, admiráveis conjuntos, são também expostos preciosos ferros 
forjados, desenhados pelo arquitecto Alvaro da Fonseca e prove
nientes, como as faianças, de Coimbra - aquela Coimbra, erudita 
e artística, onde nasceu, sob a égide de António Augusto Gonçalves, 
a nossa primeira escola de artesanado e onde, depois, desabrochou 
exuberante o talento do Pro!. Dr. Vergílio Correia. 

Tal como seu falecido marido, incansável pesquizador dos 
tesouros de outras eras, D. Alice Correia propõe·se ressurgir, 
arrancar ao passado, a nossa cerâmica antiga, chamando-a ao 
embelezamento dos nossos lares e colocando-a ao alcance dos 
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menos afortunados. impossibilitados de adquirir os velhos modelos , 
hoje raros e de avultados preços. 

A meu ver, tais objectivos foram absolutamente alcançados 
nesta sua primeira Exposição, que tão intimamente fala às minhas 
conhecidas predilecções de coleccionador impenitente, mas que 
aviva em mim uma dolorosa saudade. 

SEBASTIÃO PESSANHA 
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