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Papéis como ar te e ar te em papel • Exposição Virtual

Nota de Apresentação
Os Arquivos preservam “tesouros” que nem o tempo nem o esquecimento devem apagar ou ocultar.
A presente Exposição Virtual pretende mostrar um raro legado que se encontra ao cuidado do
Arquivo da Universidade de Coimbra.
As próximas páginas proporcionam uma incursão pelo mundo dos Papéis que “transpiram” Arte...
Essa autêntica “viagem” por uma coleção diversificada de exemplares reunidos pelas suas qualidades
artísticas e históricas, leva-nos não apenas ao encontro de estilos e de elementos decorativos representativos
de épocas, mas também, e sobretudo, aos aspetos curiosos e interessantes, presentes em alguns dos papéis
que foram cuidadosamente selecionados para proporcionar ao/à “visitante” uma agradável experiência.
As “representações” da arte em papel agora expostas testemunham o minucioso e primoroso
trabalho de pesquisa que conduz ao texto escrito, bem como o cuidadoso e afetuoso labor de reprodução
de originais, que se transmutam do analógico ao digital e assim nos alegram a alma simplesmente com a
sua presença.
Os resultados aqui patentes creditam-se ao esforço de pessoas que mobilizam um tempo e uma
dedicação imensos na concretização de objetivos comuns, sem “olhar” para a falta de recursos, mas a agir
com a criatividade e a vontade que verdadeiramente “aguçam o engenho”, para concretizar a partilha de
um conhecimento que, de outro modo, ocultar-se-ia... esmaecer-se-ia.
Sejam, assim, muito bem-vindas as pessoas que amam os papéis e a arte em papel. Convosco, será
partilhada uma experiência única, que temos o enorme gosto e o privilégio de poder apresentar.
Coimbra, 17 de julho de 2020.

Diretora do Arquivo

Prof. ª Doutora Maria Cristina Vieira Freitas
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Introdução
A presente exposição virtual tem por finalidade dar a conhecer o papel, como suporte documental
de eleição, utilizando as fontes documentais do Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC).
Esse conhecimento pode ser feito em diversas vertentes de estudo do papel, como pela análise de
exemplares diversos de papel e suas marcas de água, produzidas ao longo do tempo, revelando a tradição
papeleira do país ou os casos de importação. A identificação e estudo dos diferentes fabricantes papeleiros,
locais onde estiveram instaladas as unidades de produção de papel e as formas de comércio do papel são
ainda outras vertentes de estudo.
Também o papel, como representação artística, é uma outra perspetiva de estudo desta temática. Pela
pesquisa e localização de exemplares de papel pintado e estampado, utilizado, sobretudo, em brochuras
de livros, poderemos tentar reconstituir o gosto estético de uma época. A pesquisa das formas de sua
comercialização, que foi feita através de fontes de documentação judicial, revelou-se da maior importância,
para saber como chegaram até nós estes papéis pintados e estampados.
A análise dos temas representados, maioritariamente vegetalistas e florais, mas também com
representações geométricas de desenho repetido, com uma paleta de cores diversificada, pode ser um
pretexto para seguir o percurso de alguns papéis e a forma como foi evoluindo o gosto artístico com que
foram produzidos.
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Por fim, analisamos ainda a Arte em Papel, quando este material é utilizado como representação
artística, ao ser empregue como matéria-prima para obras de arte, utilizando a pasta de papel moldado, em
representações florais emolduradas, para ornamentação; ou ainda a arte do papel recortado.
Está assim definida a estrutura da presente exposição, repartida por quatro temas:
1 - Marcas de água;
2 - Papel pintado e estampado;
3 - Produção e comércio do papel;
4 - Papel recortado e papel moldado

Num momento em que os Arquivos veem reduzidas as possibilidades de levar a efeito atividades
culturais presenciais, nos seus espaços, o Arquivo da Universidade de Coimbra tomou a iniciativa, à
semelhança de muitas outras instituições congéneres, de disponibilizar no seu site esta exposição virtual.
Esta exposição não tem como desiderato esgotar os temas que aqui são abordados, mas, acima de
tudo, dar a conhecer uma parte do acervo do AUC e estimular novas pesquisas sobre os seus fundos
6

documentais. Estamos em crer que é a primeira vez que se reúnem, numa mostra documental, apesar de
esta ser apenas virtual, as várias facetas do estudo do papel e, sobretudo, a divulgação de papéis pintados
e estampados cujo estudo sistematizado, ainda está por fazer.
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1. As marcas de água do papel
A abrir a exposição, apresentam-se algumas marcas de água, colhidas em documentos do AUC,
através do processo de fotografia, por mesa de luz. Delimitou-se o período cronológico aos séculos XV
a XIX, recolhendo alguns exemplos de marcas de água, ou seja, a representação que resulta da impressão
de uma filigrana, sobreposta na rede de metal da forma de papel. Veremos como evoluíram ao longo dos
séculos XV a XIX, quais os temas escolhidos, desde as representações mais simples (cão, cisne, mão, flor,
etc.) até às representações heráldicas, mais elaboradas ou aos monogramas, com representação dos nomes
dos fabricantes, etc.1
A imagem digitalizada não está acompanhada das medidas da marca de água, nem tão pouco, da
distância entre pontusais ou o número de vergaturas, apesar de essas serem as regras internacionais, pois a
finalidade expositiva é abranger um maior número de público e não apenas os especialistas.
Apresentam-se marcas de água de papel produzido em Portugal, mas, em outros casos, desconhece-se a proveniência do papel, sabendo-se que era comum a circulação de papel de fabrico italiano, francês,
espanhol, inglês, etc. Não se pretende esgotar este tema mas, tão somente, fazer uma amostragem do papel
de diversos documentos pertencentes ao acervo do AUC, provenientes dos seus fundos documentais.
O levantamento de marcas de água, já tem sido objeto de estudo, circunscrito a instituições2 ou
de âmbito nacional, como o caso das marcas de água da coleção TECNICELPA, com mais de quatro mil
1 São apresentadas algumas marcas de água, bem como documentos, que já foram objeto de apresentação pública no AUC, em
2008 – V. O Papel ontem e hoje: X Semana Cultural da Universidade de Coimbra. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra,
2008.
2 Refiram-se apenas alguns exemplos: NUNZIATELLA, Alessandrini - “Marcas de água no arquivo da Igreja dos italianos de Lisboa
(séculos XVI e XVII)”. Actas del XII Congresso Internacional Historia del Papel en la Peninsula Ibérica. Santa Maria da Feira, 2017, t.1, p.
267-281; SANTOS, Adriana Ferreira, et al – “Levantamento e caracterização de marcas de água no Arquivo Municipal de Lisboa”.
Cadernos do Arquivo Municipal 2018, ser2, n.10, pp.111-130 ; CARREIRA, Maria de São Luís da Silva - Marcas de água. Arquivo Histórico
Parlamentar (Monarquia Constitucional 1821-1910. Tese de Mestrado, Ciências da Documentação e Informação. Universidade de
Lisboa, Faculdade de Letras, 2013.
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exemplares. Este foi um trabalho pioneiro e marcante que viria a ser publicado e que teve por base o
estudo feito por um grupo de investigação, criado para o levantamento de marcas de água, em bibliotecas
e arquivos do país, com o tratamento que depois lhe foi dado no Museu do Papel – Terras de Santa Maria,
de Paços de Brandão.3
As vinte marcas de água que aqui se apresentam, das quais cinco são do séc. XV, introduzem um
tema que tem vindo a ser cada vez mais estudado. A identificação dos papeleiros que as utilizaram é
imprescindível, para conhecer a “importação” e a “imitação” ou “plágio” de temas das filigranas. A marca de
água não permite apenas conhecer o fabricante que produziu determinado papel mas, também, auxiliar na
identificação cronológica de livros e documentos que não estejam datados.
A terminar este núcleo de apresentação, figuram duas marcas utilizadas em papel selado: uma produzida na fábrica da Lousã e outra na da Abelheira. A utilização deste papel, em todos os documentos
oficiais, foi determinado por Alvará Régio de 24 de dezembro de 1660, permitindo, às fábricas que
obtiveram a contratação do seu fabrico, uma garantia de estabilidade económica. Perdurou mais de 300
anos, terminando, apenas, em 1986, a obrigatoriedade do seu uso. A marca de água do papel selado que se
apresenta é de grandes dimensões, ocupando quase toda a folha, resultando num desenho esteticamente
muito bonito e, apenas, com a alteração do nome do fabricante.4
A International Assocation of Paper Historians (IPH) divulga, no seu site, todos os temas em torno do
estudo das marcas de água e do fabrico do papel, numa atividade de constante atualização, destacando-se
a publicação de bibliografias e catálogos (alguns on-line) de marcas de água, dos mais diversos países.5
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Destaque-se o projeto “Bernstein The Memory of Paper” dedicado à pesquisa, divulgação e estudos
das marcas de água, no qual Portugal também participa com a colaboração da TECNICELPA e Museu do
Papel – Terras de Santa Maria.
3 SANTOS, Maria José Ferreira dos – Marcas de água, séculos XIV-XIX. Coleção TECNICELPA. Santa Maria da Feira: TECNICELPA;
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 2015.
4 Sobre a história do papel selado e suas marcas de água podem ser consultados os estudos de Paulo Rui Barata, particularmente,
As letras e papel selado de Portugal e ultramar e respetivas marcas d’água (1637–1995). Vila Nova de Gaia, 2017.
5 Estes catálogos de marcas de águas encontram-se acessíveis em http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/. Estão também representados no site da IPH diversos museus do papel que podem ser conhecidos por acesso a http://www.paperhistory.
org/Museums/
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1400
Marca de água localizada em papel que
contém

registo

de

ordenações

sacerdotais,

concedidas pelo bispo de Coimbra, D. João Esteves
de Azambuja.
PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F);
Registo de ordenações sacerdotais (SR), pt. 1 (1400-1442) –
AUC-V-3.ª – Arm. 1, pt. 1

Representa uma das mais antigas marcas
de água do acervo documental do Arquivo da
Universidade de Coimbra. Os motivos figurativos
nesta marca de água são, usualmente, descritos
como: três montes, sobre uma base plana, ou uma
linha horizontal, inseridos num círculo e encimado
por uma cruz.
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Alguns exemplares, muito semelhantes a esta marca de água, para diversos anos do séc. XV, podem
ser localizados em Briquet, C. M. – Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier…. Paris;
Amsterdam; Genève, 1907.
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php?IDtypes=107&lang=fr
Todos os exemplares de marcas de água podem ser cotejados com outros exemplares, colhidos em
documentos franceses, publicados nesta obra.
Refira-se que esta obra essencial para o conhecimento de marcas de água se encontra digitalizada e
acessível em:
https://baobab.biblissima.fr/fr/ressource-892
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php

1415
Marca de água com representação de cisne,
de papel utilizado na Carta de apelação do Cabido
10

para que não o molestassem na posse da conezia
que foi de Gil Vasques, datada da era de 1453
(correspondente ao ano de 1415).

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Correspondência (SR); Rolos de papel, n.º XVII – AUC-V-3.ª
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1420
Marca de água com representação de um mastim ou alão, recolhida em papel utilizado em caderno de
registo de ordenações sacerdotais (1420, março). O tema do cão figura em marcas de água já conhecidas,
mas com representações diferentes desta.6
PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Registo de ordenações sacerdotais (SR), pt. 1 (1400-1442) - AUC-V-3.ª – Arm. 1, pt.1

6 SANTOS, Maria José Ferreira dos - ob. cit. , p. 36 e 137; BRIQUET, C.M. - ob. cit. , n.º 3610, 3611, etc.
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1431
Marca de água com representação de flor
(cravo?), encimada por uma cruz que é pouco
visível, uma vez que existe texto sobreposto. Tratase de papel utilizado no registo de ordenações
sacerdotais, concedidas no dia 22 de dezembro,
pelo bispo de Coimbra, D. Álvaro Ferreira.

PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Registo
de ordenações sacerdotais (SR), pt. 1(1400-1442) - AUC-V-3.ªArm. 1 – pt. 1

1488-1489
Marca de água com representação de mão
12

enluvada, atravessada por linha vertical com uma
flor de seis pétalas sobreposta ao cimo. O papel,
onde é visível esta marca de água, foi utilizado para
o registo de receitas e despesas do Hospital de
São Lázaro, de Coimbra.
PT/AUC/HOS/HSLC – Hospital de São Lázaro de Coimbra (F);
Livros de Receitas e Despesas (1488-1489) – AUC-IV-1.ªE-8-3-21
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Marca de água muito semelhante publicada
em BRIQUET (n. 11159)

13
1573
Carta do Rei D. Sebastião enviada ao Cabido da Sé de Coimbra, com papel que apresenta como
marca de água uma serpente (em desenho com simbologia da serpente emplumada). Deve dizer-se que na
citada obra de Briquet surgem diversas representações do tema da serpente, mas nenhuma é condizente
com a que agora é apresentada.
PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F); Correspondência (SR) – AUC-V-3.ª-Arm. 1-1
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1597
Marca de água com representação da mão
enluvada, sobre a qual figura um sol, dentro de
um círculo. Foi colhida em papel do Tombo de
Seia, com demarcação de bens do Hospital Real
de Coimbra, situados em Seia, que se encontra
encadernado com tombos de bens na mesma
localidade, para outras datas.

PT/AUC/HOS/HRC – Hospital Real de Coimbra (F); Tombo de
Seia (DC) 1597 – AUC-IV-2.ªE-7-4-18
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A consulta da obra de Briquet revelou-se
infrutífera, para localização de uma marca de água
semelhante. Não é referida a representação da
mão com sol sobreposto, dentro de um círculo,
em papel de origem francesa.
Acessível em: http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_
scripts/php/BR.php?IDtypes=102&lang=fr
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1617-1618
Marca de água em que é visível a data de
1614, colhida em papel utilizado no volume de
registo de despesas do Cabido da Sé de Coimbra
“Livro do recebimento da obra que começou o
pr.º dia de julho de seiscentos e desasete e ade
acabar em seiscentos e dezoito”, sendo obreiro
o arcediago Bento de Almeida e escrivão Manuel
Toscano.Trata-se de papel em que a própria marca
de água permite uma datação, apesar de o texto
do documento ser posterior.

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Registo de despesas da obra da Sé (SR), 1617-1618
AUC-III-1.ªD-1-1-111
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1636
Marca

de

água

com

representação

iconográfica de uma igreja sobre a qual figura uma
cruz, com serpente enroscada.
Papel utilizado no processo de inquirição de
Pedro Ribeiro do Lago, opositor a uma beca de
Cânones, no Colégio de S. Pedro. Esta inquirição
que correu em Braga, entre 1 e 8 de janeiro de
1636, teve como inquiridor D. Leão de Noronha,
colegial de S. Pedro, e como escrivão João
Rodrigues Colaço, familiar do mesmo colégio.
O tema da serpente, enroscada em volta de
uma cruz, figura em marcas de água publicadas por
Briquet, identificadas em documentos datados já
do séc. XV.
16
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Colégio Real de
S. Pedro (SF); Inquirições de porcionistas, colegiais e familiares (SR),
cx. 28- n.º7 – AUC-IV-1.ªE-7-4-20

Papéis como ar te e ar te em papel • Exposição Virtual

1641
Marca de água com representação de três
letras monogramadas IPO ladeadas por duas
colunas, rematadas por motivos superiores e
inferiores anelados.7
O papel que apresenta esta marca de água
foi utilizado para grafia de escritura notarial, de
renovação de emprazamento, datada de 4 de
agosto de 1641, redigida no Mosteiro de Nossa
Senhora de Cárquere, do concelho de Resende,
distrito de Viseu. Este Mosteiro, também designado
por Mosteiro de Santa Maria de Cárquere, foi
extinto e anexado ao Colégio de Jesus de Coimbra
e parte do seu acervo encontra-se no AUC.
Uma marca de água com algumas semelhanças, mas datada de 1651, foi já publicada por
João Amaral.8
7 Estes motivos anelados também são considerados cachos
de uvas, consoante a sua posição, como, por exemplo, na marca de água de documento de 1682, publicada por CASTRO,
Henrique Tavares de; LARES, Maria Manuel Pinto - “Marcas de
água em documentos do arquivo da Igreja de Nossa Senhora
do Loreto (igreja dos Italianos), em Lisboa: sua classificação
e descrição”. Actas del XII Congresso Internacional Historia del
Papel en la Peninsula Ibérica. Santa Maria da Feira, 2017, t.1, p.
283-306.
8 AMARAL, João – «Marcas de Água (Filigranas) de Papeis do
século XVIII». Beira Alta 8 (1949), fasc. 4, p. 443-478.
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PT/AUC/MC/MSMCQ

–

Mosteiro

de

Santa

Maria

de

Cárquere (S); Livros de escrituras notariais (SR), 1640-1641
AUC-IV-1.ªE-17-4-46
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1724
Marca de água da fábrica de papel da Lousã.
A letra L sob a representação heráldica, do escudo português, encimado pela coroa, revela precisamente o nome da localidade. A representação
heráldica simboliza, certamente, o protecionismo
régio sobre a fábrica de papel. Recolhida em papel
da inquirição de Francisco Rodrigues dos Santos,
natural de Coimbra, para candidatura a um partido
médico, dos que eram concedidos na Universidade,
aos alunos da Faculdade de Medicina. Na verdade,
a referida inquirição consistiu, apenas, na justificação
de fraternidade com José Rodrigues dos Santos que
já havia recebido um partido de boticário, por parte
da Universidade. 9
18
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Processos
de habilitação a partidos médicos e boticários (SR), cx. 11, n.º 426 AUC - IV - 1.ªE - 15-5-7

9 Esta marca de água foi já publicada em BANDEIRA, Ana
Maria Leitão – Pergaminho e Papel em Portugal. Tradição e
Conservação. Lisboa: CELPA; BAD, 1995, p. 43
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João Amaral publicou, em 1949, uma marca de
água muito semelhante a esta, para um documento
de 1684.10 A confirmar-se a data desse documento,
a produção de papel na Lousã, com esta marca de
água, recuaria bastantes anos, mas deve colocar-se
em dúvida a data de 1684, pois a notícia concreta,
sobre a laboração da fábrica, é muito posterior.
Esta fábrica da Lousã foi fundada por José
Maria Ottone em 1715-1716 e teve a intervenção
de João Neto Arnaut, como superintendente da sua
edificação, tendo sido concedida, por Alvará Régio,
de 27 de dezembro de 1716, uma tença a seu filho
José Luís Arnaut, em reconhecimento da produção
papeleira. O nome de José Maria Ottone já aparece
em escritura notarial de 13 de fevereiro de 1715,
na qualidade de administrador da fábrica.11 Este
italiano de Génova, já tinha estado a trabalhar em
outras unidades papeleiras, como em Braga, desde
1706 e em Santa Maria da Feira, desde 1708, de
onde veio para a Lousã.12

10 AMARAL, João – «Marcas de Água (Filigranas) de Papeis do
século XVIII». Beira Alta 8 (1949), fasc. 4, p. 443-478.
11 V. BANDEIRA, Ana Maria Leitão - ob. cit., p. 43-44.
12 V. SANTOS, Maria José Ferreira dos – «Marcas de água
e história do papel: a convergência de um estudo». Cultura.
Revista de História e Teoria das Ideias. 33 (2014), p. 11-29.

A mesma marca de água com texto
sobreposto, tornando mais difícil a sua identificação.
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1747-1748
Marca de água com representação heráldica
de escudo português, com outro escudo, justaposto,
com representação de uma águia, de duas cabeças,
cauda, asa e garra, em papel produzido pela fábrica
da Lousã. Encimado por uma grande coroa real,
devido ao protecionismo régio sobre a fábrica e,
sob o escudo, uma representação de flor de lis.
A meia folha, do lado direito, apresenta o nome
da fábrica, atestando a origem da sua produção.
Este papel foi utilizado num livro de matrículas
da Universidade de 1747-48 e também num livro
notarial do Espinhal (c. Penela) da mesma data, do
tabelião Luís de Miranda (AUC - V - 1.ªE-16-2-48).

20

Esta marca de água e a seguinte estão já
divulgadas, desde 1950, em trabalho de João
Amaral. apesar de colhidas em documento de
data imediatamente posterior, 1749, ao que agora
é dilvulgado.13 A coroa real apresenta algumas
diferenças em relação a esta representação.
Marca de água com legenda que apresenta o
nome da fábrica da Lousã. Trata-se da outra meia
13 AMARAL, João – «Marcas de Água (Filigranas) de Papéis
do século XVIII». Beira Alta 9 (1950), fasc. 1-2, p. 103-136.
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folha de papel já referida, com representação de
uma das maiores marcas de água, com dimensão
que abrange toda a superfície da folha. Geralmente,
uma meia folha de papel, do lado esquerdo da
forma, é reservada para a marca de água, sendo a
outra meia folha de papel, do lado direito, reservada
para a colocação da contramarca, formada pelo
nome do papeleiro ou o nome do local onde
está instalada a fábrica de papel, em letras de
reduzida dimensão. Neste caso excecional, ambas
as marcas de água são de grandes dimensões. São
visíveis algumas pequenas manchas de “foxing”,
mas também filamentos e impurezas existentes na
massa de papel. A representação heráldica desta
marca de água contém elementos da família italiana
Mollinelli. Efetivamente, Bartolomeu Mollinelli,
também genovês, foi administrador da fábrica da
Lousã neste período e posteriormente.14
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de
matrículas (SR), vol. 65 (1747-178) – AUC-IV-1.ªD-1-4-18

14 É devido um justo agradecimento à generosidade,
sabedoria e amizade da Dr.ª Maria José Santos e Dr. Henrique
Tavares Castro pela identificação desta simbologia heráldica.
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1751
Marca de água de papel com representação
de um monge, em que é bem visível o ramo de
lírios que segura na mão e o cinto com nós, sobre
o hábito monástico. Pode ler-se a legenda SANT
DI LISBOA E NON DI PADOVA.
O tema de Santo António foi utilizado em
papel de origem italiana.15 Podemos também
localizar esta marca de água no “Livro de Folhas de
Ordenados da Universidade, ano letivo de 17591760”. (AUC – IV-1.ªE-11-5-36).

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de
Matrículas (SR), 1759-1760 – AUC-IV-1.ªD-1-4-30
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15 BANDEIRA, Ana Maria Leitão – «Santo António de Lisboa
e não de Pádua: marcas de água de papel em documentos do
Arquivo da Universidade». O Papel ontem e hoje: X Semana
Cultural da Universidade de Coimbra. Coimbra: Arquivo da
Universidade de Coimbra, 2008, p. 35-40.
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1761-1762
Marca de água com representação de Santo
António, sendo bem visível o ramo de lírios na
mão direita, o hábito com capuz, o cinto de corda
com três nós, que simbolizam os votos perpétuos
de pobreza, obediência e castidade e as sandálias
nos seus pés. Na legenda, abaixo da representação,
pode ler-se: S ANT DE LISB E N DE PADOA.
A forma epigráfica de representação em DE, não
permite que seja muito visível a letra E.
Esta legenda que corresponde à leitura de
Santo António de Lisboa e não de Pádua, traduz a
necessidade de alterar a legenda de uma marca de
água anterior que referia Santo António de Pádua,
como sendo de Pádua.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de
Matrículas (SR), vol. 1761-1762 – AUC-IV-1.ªD-1-3-22
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[1865 ?]
Fragmento de papel, com marca de água,
com a representação ideográfica das palavras
PAPEL ALMASSO (Pá+Pé+L e AL+maço).16
Apresenta a legenda MIRANDA que
corresponde a Miranda do Corvo. Nesta localidade
(distrito de Coimbra), ou melhor, no lugar da
Ribeira de Espinho, começou Domingos Fernandes
a edificar a sua fábrica, em 1864. Recebeu licença,
em 1865, para poder laborar e fabricar papel que
utilizava como marca o nome de Miranda do Corvo.
Este fragmento, oferecido ao AUC por João Jardim
de Vilhena, é, certamente, proveniente desta fábrica
e, apesar de não estar datado, será de data posterior
24

a 1865.

PT/AUC/PFM/JV - Jardim de Vilhena (F); Marcas de água (COL) AUC - VI - 3.ª - 3 - 2

16 Na grafia antiga “papel almasso”, na grafia atual “papel
almaço”.
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1877-1878
Registo em folha avulsa que foi anexado em
“Livro de Petições de Matrícula, do 1.º ano, de
alunos da Faculdade de Direito, do ano letivo de
1877-1878”. Trata-se de uma folha anexada, com
informação sobre o aluno Alexandre de Sousa e
Silva, 1.º ano, n.º 1, apresentando a marca de água
da fábrica de papel de Góis, então na posse de
Manuel Inácio Dias, depois de a ter adquirido a
José Joaquim de Paula Júnior.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Petições de
Matrículas (SR), Faculdade de Direito, 1.º ano 1877-1878, n.º 1 a
45 – AUC-IV-1.ªD-10-3-70
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Séc. XIX
Marca de água com representação da efígie
de D. Pedro V, inserida em moldura oval com a
legenda DOM PEDRO V ROI DE PORTUGAL.
Poderá tratar-se de papel de fabrico francês, mas
também não é determinante que assim seja.
Este fragmento de papel apenas apresenta a
marca de água, desconhecendo-se a sua origem e,
dessa forma, a datação a atribuir a esta produção
de papel ou qualquer informação textual que o
permitisse fazer. Integra o acervo oferecido por
Jardim de Vilhena ao Arquivo da Universidade, mais
concretamente, iconografia dos Reis de Portugal.

26

PT/AUC/APFM/JV - Jardim de Vilhena (F); Iconografia dos Reis (SR);
D. Pedro V, vol. 1, fl. inum. - AUC-VI-3.ª-3-1-17
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1845
Marca de água de papel selado, produzido na
fábrica da Lousã.
Este papel aqui apresentado foi utilizado na
petição do aluno Domingos José Alves Pereira,
para se poder matricular no 2.º ano da Faculdade
de Direito, datada de 8 de outubro de 1849.
A diferença, entre a data de produção do papel
e a data do documento, permite-nos conhecer o
tempo de consumo do papel.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Petições de
Matrículas – Direito (SR) – AUC-IV-1.ªD-10-2-23
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1848
Marca de água de papel selado, produzido
na Fábrica de Papel da Abelheira, então na posse
de João Gualberto de Oliveira, Conde e Barão
do Tojal. Situada na Quinta da Abelheira, em S.
Julião do Tojal, estivera já ali instalado um engenho
de papel, então propriedade do Mosteiro de S.
Vicente de Fora. Já se dedicava à produção de
papel selado, pelo menos, desde 1832.
Este papel aqui apresentado foi utilizado na
petição de matrícula do aluno Augusto d’Oliveira
Viegas, no 2.º ano da Faculdade de Filosofia, datada
de 4 de outubro de 1850.

28

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Petições de
matrículas – Filosofia (SR) – AUC-IV-1.ªD-12-3-1
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2. O papel como representação artística – Papel Pintado e
Papel Estampado
Reservamos esta parte da exposição, para a apresentação de exemplos diversos de papel pintado
e estampado, utilizado em brochuras e encadernações de livros, selecionados entre diversos fundos
documentais do Arquivo da Universidade de Coimbra, maioritariamente em fundos documentais de
Registos Paroquiais e fundos Notariais.
A história do papel pintado e estampado ainda está por fazer, apesar do interesse que já lhe foi
dedicado, pelo menos ao papel para adorno de paredes, em outros países.1 Em Inglaterra, o papel pintado
e estampado era já produzido para exportação desde o séc. XVIII e grande parte dos papéis pintados eram
feitos à imitação do papel pintado na China.2
Refira-se, para Espanha, a fundação da Real Fabrica de Papeles Pintados, em Madrid, de que foi diretor
Giroud de Villette, de que é dada notícia desde 1788.
Em Lisboa, foi referida também a existência de uma fábrica de papel pintado, em 1815, mas desconhece-se a sua produção. Os papéis que a seguir se apresentarão, poderão ter sido utilizados, primeiramente,
como papel de decoração, para forrar mobiliário e paredes, pelo menos, os de maior textura.
1 Podem conhecer-se alguns exemplos de papéis pintados franceses, dos séculos XVIII e XIX, disponibilizados na Bibliothèque
Nationale de France, acessíveis em:
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=15&page=1&query=(p
rovenance%20adj%20%22bnf.fr%22)%20and%20(gallica%20all%20%22papier%20peint%22)%20and%20(dc.type%20all%20%22image%22)%20and%20(gallicapublication_date%3E=%221790/01/01%22%20and%20gallicapublication_date%3C=%221806/01/01%
22)#resultat-id-10
2 http://peccadille.net/2014/01/27/papier-peint-xviiie-siecle-gallica/
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No Porto, também existiu, mais tardiamente,
a Fabrica de Papéis Fozeira ou Fabrica de Papéis
Pintados da Foz, fundada António Cardoso da
Rocha, em 1877 e que participou em algumas
exposições

industriais,

tendo

sido

mesmo

medalhada, pelas suas produções. Não se conhece
qualquer trabalho que lhe esteja dedicado, para
conhecer a história da atividade desta fábrica e
não sabemos se alguns dos papéis agora revelados
possam ter esta origem.

30

O Annuario Commercial Portuguez de 1889 apresenta
publicidade a esta fábrica, assim como o nome de todos os
que, no Porto, possuíam depósitos de papéis pintados.
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O papel era produzido em rolos, podendo
ser diretamente pintado ou estampado, com
motivos de repetição, gravados em matrizes de
madeira (xilogravura) e, posteriormente, com
rolos ou cilindros de impressão. O interessante
Museé du Papier, na comuna francesa de Rixheim,
é dedicado à divulgação da indústria papeleira

O Annuario do Commercio de 1890 noticiava apenas, para Lisboa, a Fábrica de Papéis Pintados Callado & C.ª, na Rua Nova
do Almada, assim como alguns depósitos de papel de outras
fábricas.

naquela

localidade, existente

desde

1797,

vocacionado para o fabrico de papéis pintados.3
3 Podem conhecer-se diversos exemplares da coleção deste
museu, desde o séc. XVIIII, acessíveis no seu site https://www.
museepapierpeint.org/en/wallpaper/wallpaper-little-story/

31

Arquivo da Universidade de Coimbra

O mesmo motivo por repetição,
de papel estampado, de produção
francesa.

Esta

tipologia

de

papel,

designado em França como “papier
dominoté”, tem sido objeto de recolha
em diversas coleções de bibliotecas,
como, por exemplo, a Bibliothèque de
Nancy que lhe dedicou um estudo “Les
papiers dominotés dans les collections
nancièinnes”. 4 Ali são divulgados muitos
exemplares, reveladores da evolução da
técnica de pintura e estampagem do
papel.
Divulgamos, a título de exemplo,
um desses papéis, ali colhido, com a
32

particularidade de apresentar o nome
do fabricante, na margem. São bem
semelhantes aos que podemos encontrar
nas nossas bibliotecas e arquivos.

4 Informação colhida em https://epitome.hypotheses.org/date/2017/01
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Séc. XVIII- XIX (?)
Papel utilizado na brochura de “Exposição
ao primeiro livro da Ordenação”. Trata-se, muito
provavelmente, de apostilas das aulas de Leis, na
Universidade de Coimbra, mas sem indicação de
data, sendo, certamente, de final de séc. XVIII.
A encadernação será de início de séc. XIX ou
final de XVIII, podendo vêr-se três exemplares de
outras apostilas.
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Coleção de
Apostilas (Col) – AUC-IV-3.ª
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Séc. XIX
Papel estampado com motivos de repetição,
muito semelhante a alguns exemplares de origem
francesa, que figuram em “papier dominoté”.5
Os motivos são sempre geométricos ou florais,
alternando uma paleta de cores diversificada.
Este exemplar foi colhido em livro de registo de
rendeiros do Cabido da Sé de Coimbra, com
dados do período cronológico entre 1808 e 1829,
sendo, muito provavelmente, uma brochura pouco
posterior a esta data.
PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Registo de rendas e rendeiros (SR) – AUC-III-1.ªD-2-5-100
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Nas três páginas seguintes são apresentados
exemplares de papel estampado com motivos
de repetição, todos do séc. XIX, recolhidos
5 Podem observar-se alguns exemplos, não só em bibliotecas,
mas também em coleções particulares. Consultem-se os
que estão acessíveis em https://www.antoinettepoisson.
com/2016/12/21/lexposition-papiers-dominotes-et-autresmerveilles/. Há até algum revivalismo, em recuperar esta
tradição papeleira, em França, com exposições e novas
reproduções destes papéis pintados e estampados.
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PT/AUC/NOT/CNMIR - Cartório Notarial de Mira (F); Notário
Luís Francisco Guedes (1852-1854) - AUC -V-1.ª E-20-4-92

PT/AUC/NOT/CNMIR - Cartório Notarial de Mira (F); Notário
Bernardo Ferraz de Abreu (1855-1856) - AUC -V-1.ª E-20-4-95
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em exemplares de livros notariais e de registos

Um outro conjunto de dois volumes

paroquiais de S. Martinho, concelho de Montemor-

apresenta os rótulos de título, com datação de

o-Velho, entre 1862 e 1866. Um dos conjuntos,

1862 e 1863, devendo ser, também estas, as datas

de três volumes, apresenta o mesmo papel, com

do papel da encadernação.

coloração diferente num dos exemplares.
PT/AUC/PAR/MMV - Montemor-o-Velho, S. Martinho (F), B11, C9,

PT/AUC/PAR/MMV - Montemor-o-Velho, S. Martinho (F)B7 - 1862;

O9 - 1866

O6 - 1863
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1815-1816
Papel estampado com motivos de repetição
bicolores, dispostos longitudinalmente. Este papel
foi utilizado para reforço da brochura de dois livros
da receita da décima eclesiástica do Arcediagado
de Alvaiázere, com registo de todas as paróquias,
de 1815 a 1816. Trata-se, certamente, de papel
coevo do registo da receita da décima.
PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Registo
de receita da décima eclesiástica (SR) – AUC-III-1.ªD-2-4-73 e 74
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39
1864
Papel estampado com um motivo floral em
cores rosa, verde e vermelho, em florões repetidos.
Foi utilizado em encadernação de um livro do juiz
de paz de Mira, Manuel de Oliveira Fresco. Como
reforço da lombada da encadernação foi utilizado

um outro tipo de papel estampado, também com
motivos florais.
PT/AUC/JUD/JPM - Juízo de Paz de Mira (F); Autos de Conciliações
(SR) - AUC - VI - 2.ªD - 8 - 4

Arquivo da Universidade de Coimbra

Com uma análise de pormenor é visível a forma de estampagem dos motivos florais vegetalistas e geométricos, com perda de tinta em algumas situações, certamente por desgaste e
manuseamento. Por outro lado, o papel que serve de base de
à impressão é também de pouca qualidade e frágil.

40
1893-1894

conciliações, do Juízo de Paz de Mira, sendo Juiz
Joaquim Tavares Mendes de Vasconcelos, em 1893-

Papel estampado com motivos florais

1894.

em azul e branco, em motivos de repetição que
alternam com motivos geométricos com a mesma
cor. Foi utilizado na capa de um livro de registo de

PT/AUC/JUD/JPM – Juízo de Paz de Mira (F); Autos de Conciliações
(SR) AUC - VI - 2 - ªD - 8 - 4
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1846-1847
Papel estampado com motivos florais em

distrito de Coimbra), do tabelião António José da

policromia, com representação de rosas e florões,

Mota. Refira-se que existem mais três livros notariais

sobre fundo castanho. Parte da coloração azul

também do Rabaçal que utilizam este mesmo papel

perdeu já pigmentação, pelo desgaste do papel. Foi

nas suas encadernações (1839-1846).

utilizado para revestir a encadernação, em papelão,
de um livro notarial do Rabaçal (concelho de Penela,

PT/AUC/NOT/CNRBÇ - Cartório Notarial do Rabaçal (F); Livros
de escrituras diversas (SR), 1846-1847 – AUC-V-1.ªD-7-6-9
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Rótulo de título do referido livro de registo de casamentos.

PT/AUC/PAR/OHP – Oliveira do Hospital - São Gião (F); Livros de
registo de casamentos (SR), C21 (1889)
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1889
Papel estampado com motivos florais
polícromos, impressos sobre fundo azul claro.
Foi utilizado em brochura de um livro de registo
paroquial de casamentos da freguesia de S. Gião
(concelho de Oliveira do Hospital).
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1895
Exemplo de papel estampado com motivos
de grandes florões, em tom dourado e amarelo,
sobre uma base cinza. Utilizado na encadernação,
em brochura, de um livro de registo de óbitos da
freguesia de São Gião (concelho de Oliveira do
Hospital).

PT/AUC/PAR/OHP - Oliveira do Hospital - São Gião (F); Livros de
registo de óbitos (SR), O28 (1895)
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Alguns anúncios da imprensa são fontes
preciosas para conhecer as casas comerciais que os
forneciam.
Atente-se no texto de alguns destes
anúncios, como o que aqui se apresenta, recolhido
no jornal Correspondência de Coimbra (19.08.1881)
que nos dá a conhecer a loja de Francisco Ribeiro
dos Santos, localizada na Rua da Calçada, n.º 54-56,
em Coimbra.
Também alguns documentos de despesa,
como o recibo de pagamento que a seguir se
apresenta, são imprescindíveis para conhecer os
fornecedores de papel. O negociante de Coimbra,
Joaquim José Rodrigues de Sousa, proprietário
da antiga Casa Trovão e da Casa Fidelidade,
estabelecido na Praça do Comércio e na Rua da
“Grande e linda variedade de papeis
44

pintados para forrar casas, cercaduras e florões.
SEM COMPETIDOR !”

Calçada, dedicava-se à venda de candeeiros, vidros,
porcelanas, etc. Mas também incluía o papel nos
seus fornecimentos, podendo ler-se a diversidade
deste género:
“Sortido completo em papéis para escrever,
lizos, pautados e de luto; envelopes de todas as

A aquisição de papel pintado era feita em
diversos locais, pois as lojas comerciais dedicavam-se à venda de produtos diversificados.

qualidades …. E papeis pintados.”
E terminava com o anúncio de “Chá Hysson
de excelentes qualidades”.
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1875, setembro, 18
Recibo de pagamento de material vendido para a Universidade, concretamente, vidros para a Aula de
Desenho, fornecido por Joaquim José Rodrigues de Sousa, proprietário da “Antiga Casa Trovão” e da “Casa
Fidelidade”. O timbre do papel revela que era também fornecedor de papéis pintados.
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Documentos de despesas de obras (SR) – AUC - IV-1.ªE-10-2-7
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1860-1861
Papel estampado com motivos de cenas de caça, tipicamente inglesa, sendo visíveis caçadores
armados, um cavaleiro, cão de caça, bem como parte de uma habitação (a típica “cottage” inglesa), utilizado na
encadernação de um livro de escrituras notariais de 1860-1861 do tabelião Bento Rodrigues de Melo.
PT/AUC/NOT/CNMIR – Cartório Notarial de Mira (F) – AUC-V-1.ªE-20-4-77
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1862 - 1863
Papel estampado com motivos florais, em três cores (rosa, azul e verde). Apresenta desgaste na
estampagem, certamente por excessivo manuseamento e fragilidade do suporte. Foi utilizado em encadernação de livro de escrituras notariais de Bento Joaquim Rodrigues de Melo (1862-1863), como se pode
confirmar pelo próprio rótulo de título.
PT/AUC/NOT – Cartório Notarial de Mira (F) – AUC-V-1.ªE-20-4-101
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1888
Livro de registo paroquial em cuja brochura foi utilizado papel estampado. Trata-se de papel de
fabrico inglês, podendo ler-se a palavra “London” no desenho da diligência.
PT/AUC/PAR/OHP – Oliveira do Hospital - São Gião (F); Livro de registo paroquial de casamentos, C20 (1888)
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1881
Recibo de pagamento feito
por Frederico Ferreira à firma
francesa C. Pelletier & C.ie, de
Lyon, produtores de papel pintado,
datado de 24 de março de 1881,
com indicação de preços e tipologia
de papel. No entanto, uma vez que é
resumidamente feita essa indicação,
apenas com letras, não podemos
conhecer, pormenorizadamente, de
que papel se trata.

Esta
50

firma

francesa

era

fornecedora da casa comercial de
Frederico Ferreira, em Coimbra,
que morou na rua da Calçada,
mas possuiu lojas junto ao Arco
de Almedina e se dedicou não só
à venda destes materiais, mas de
muitos outros produtos. O seu
inventário orfanológico é valioso, em
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informações sobre o material que possuía em
venda, particularmente os numerosos rolos
de papel pintados e os rolos de cercaduras
de papel, para remate de decoração. Este
recibo de pagamento, acima exibido, figura
no referido inventário. Aqui deixamos apenas
um dos exemplos de uma das folhas desse
inventário, com indicação de rolos de papel e
sua avaliação.

PT/AUC/JUD/TCCBR – Tribunal da Comarca de Coimbra
(F); Inventários Orfanológicos (SR) – AUC-VI-1.ªD-16-5-3
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3. Produção e comércio do papel
Diversos aspetos relacionados com a produção papeleira e sua comercialização são agora aflorados,
com a pequena mostra documental que se segue.
O Museu do Papel Terras de Santa Maria, de Paços de Brandão é uma das instituições que, de forma
didática bem reconhecida, leva ao conhecimento dos que a ele acorrerem, como era artesanalmente
produzido o papel. Aliás, refira-se que está edificado num espaço privilegiado, pois esta unidade museológica recupera dois edifícios que foram fábricas de papel, no séc. XIX.1 Também o Museu Moinho do
Papel, de Leiria, procura divulgar a primitiva de produção papeleira, neste caso, em edifício cujas origens
remontam ao séc. XV, revelando a antiguidade da produção papeleira em Portugal.2
Não vamos debruçar-nos sobre as origens do fabrico do papel em Portugal mas, apenas, dar a
conhecer alguns testemunhos documentais que enriquecem o acervo do AUC e que mostram como o
distrito de Coimbra foi, também, um bom exemplo da produção de papel, muito particularmente a Lousã.3
Revelam-se, por fim, exemplos de como o papel chegava a Coimbra, por via marítima, quando
adquirido a comerciantes papeleiros em Lisboa e publica-se um contrato com operário de fábrica de papel
da Lousã, bem como os privilégios que esta unidade fabril recebeu. Os registos com preços pelos quais o
papel de diversas qualidades era adquirido, seja para a Imprensa do Colégio das Artes, seja para a Imprensa
da Universidade de Coimbra, ou para instituições como o Mosteiro de Semide são também um outro tema
abordado.

1 V. descrição no site da instituição http://www.museudopapel.org/pagina,2,41.aspx
2 A história deste espaço museológico é também divulgada em https://www.cm-leiria.pt/pages/303
3 O estudo da produção papeleira e a história de alguns engenhos e fábricas de papel em outros locais está já feito, apresentando-se, na bibliografia final, a identificação concreta de algumas obras.
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1716-1719
Registo de despesas da imprensa do

papel em Lisboa, em diversos meses, bem como

Colégio de Artes, de Coimbra, podendo ser lido o

papel adquirido na Lousã e respetivas despesas de

apontamento que respeita à aquisição de balas de

transporte, até Coimbra.
PT/AUC/MC/CA – Colégio das Artes (F); Livro de registo de
despesas da imprensa (DC) – AUC-IV-1.ªE-5-5-5
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Pormenor de registo, no mesmo volume,
de várias resmas de papel de diversas tipologias:
papel florete, papel dourado, papel ordinário, papel
da Lousã, papel de Veneza, etc., adquirido também

para a imprensa, entre os meses de setembro e
dezembro de 1716 (fl. 172).
PT/AUC/MC/CA – Colégio das Artes (F); Livro de registo de
despesas da imprensa (DC) – AUC-IV-1.ªE-5-5-5
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1779
A série de Documentos de despesa, também
com a designação original de Folhas de expediente,
retrata todas as aquisições feitas pela Universidade.
Para o nosso tema em questão, o da comercialização
e aquisição de papel, são testemunhos valiosos
que podemos escolher para exibição. É assim que
se mostra o que foi despendido em 14 de julho
de 1779, com o pagamento de 1.960 réis, feito
ao encadernador João Gualberto Grilo. A ele se
ficou a dever a elaboração de tombos de bens
da Universidade, referindo-se, concretamente o
tombo da cidade de Coimbra e o tombo de bens
em Santa Marinha. Registou-se a também a despesa
56

da sua encadernação, a despesa de dobrar e aparar
as resmas de papel que o compunham.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Documentos de
despesa (SR) – AUC-IV-1.ªE-10-4-1
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1779
Na mesma série documental foi colhido o
documento que agora se divulga e que diz respeito
à despesa de aquisição de papel, concretamente
“sinco mãos de papel de Olanda” que se destinava
a pautas da Universidade e à elaboração de um
livro para registo de atas, nomeadamente das
Congregações da Faculdade de Cânones.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Documentos de
despesa (SR) – AUC-IV-1.ªE-10-4-1
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1782
Escritura de contrato
e ajuste feito por António
Joaquim da Silva, administrador e director do Engenho
do papel da Lousã, com o
operário

Pedro

Lambert,

em 16 de maio de 1782,
na Fábrica do Engenho do
Papel. O contrato estabelece
que trabalhe naquela fábrica
durante um ano e, segundo
as cláusulas contratuais, não
se poderia afastar da fábrica
58

antes de findar esse ano.

PT/AUC/NOT/CNLSA

-

Cartório

Notarial da Lousã – Tabelião José de
Matos Leitão e João Coelho Leitão (F),
Livros de escrituras (SR), 1782-1786, fl.
12-12v – AUC – V-1.ª E-19-1-66
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1790
Conhecimento de embarque feito por
Francisco das Neves, mestre do iate Nossa
Senhora do Amparo, ancorado no porto de
Lisboa, para seguir viagem para a Figueira da
Foz, no dia 6 de julho de 1790.
O recibo refere o carregamento de 20
balas de papel, com 879 resmas, que foi enviado
por João Manuel de Lima, procurador da
Universidade de Coimbra, por conta da Junta
de Fazenda da Universidade. O carregamento
de papel deveria ser entregue ao juiz de fora
da Figueira da Foz que, depois, o faria seguir
para Coimbra.
59
PT/AUC/ELU/UC

-

Universidade

de

Coimbra

(F);

Correspondência com procuradores da Universidade (SR),
João Manuel de Lima, 1789-1796 - AUC – IV-1.ª E-18-4-7
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1795
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Recibo assinado por Lourenço Tomati, do
pagamento de 257$600 réis, relativos à venda 224
resmas de papel da fábrica da Lousã, para a Imprensa
da Universidade, sendo seu administrador António
Barneoud, feito em 26 de março de 1795. A fábrica
da Lousã era uma das grandes fornecedoras de
papel para a Universidade, para a escrituração diária,
mas também para a Imprensa da Universidade.

Lourenço Tomati era descendente de José Maria
Tomati (ou Thomate, como assina, habitualmente)
que foi administrador da fábrica da Lousã, onde
residiu, pelo menos desde 1772.

O recibo foi

redigido pelo livreiro francês residente em Coimbra,
Estevão Semiond.
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Imprensa da
Universidade (SF); Documentos de receitas e despesas (SR), 17951800 (Inv. n.º 7)
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1802
Cópia feita por António da Silva e Rocha,
escrivão da Provedoria de Coimbra, em 4 de
março de 1802, do Alvará de privilégios da Fábrica
do papel da Lousã, datado de 14 de julho de 1770.
Entre as condições de laboração da fábrica
consta, em terceiro lugar:

Como para a prefeição das Manufacturas
desta Fabrica, e seus progressos se necessita de
Artifeces Estrangeiros: He Sua Magestade servido
conceder ao dito Ansselmo Joze da Crus e seus sócios
liberdade de poderem mandar vir de fora do Reyno
os Mestres ou officiaes Estrangeiros, que lhes forem
convenientes os quaes seram obrigados a servir a
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1826

62

dita Fabrica, por todo o tempo da sua convençam
sem que della possão despedirsse menos que não
tenhão huma urgente cauza digo que não tenhão
urgente cauza a qual contudo deve ser justificada
na Junta do Comercio a quem cumpre prover nesta
matéria e sucedendo que algum dos referidos
Artifesses durante o tempo ajustado seja induzido a
deixar esta e a servir em outra alguma Fabrica do
Reino neste caso ordena o mesmo Senhor que seja
imposta a penna de quatrocentos mil reis pagos da
cadea a quem persuadir, ou insitar os mencionados
Artifeces a tam odiozo e incevil procedimento.
PT/AUC/ACD/PCC - Provedoria da Comarca de Coimbra (F);
«Registo Geral da Provedoria», (DC), liv. 84, fls. 12-14v.
AUC-II-2.ªE-1-2

Registo de óbito de Catarina Tomate
“Mestra do Engenho de papel da Ponte Sortão”,
falecida em 9 de agosto de 1826. Era filha de José
Maria Tomate e Ana Maria Bocone, italianos que
vieram trabalhar para a fábrica de papel da Lousã,
no séc. XVIII.
Tal como muitos outros operários, que se
movimentavam de umas unidades papeleiras para
outras, também Catarina Tomate terá feito o mesmo,
tendo transitado da fábrica de papel da Lousã para
Góis, chegando a ser “mestra do engenho” que
estava edificado na Ponte do Sótão (ou Ponte
Sortão como é referido no registo de óbito).
PT/AUC/PAR/GOI – Paróquia de Góis (F); Livros de registos de
óbitos, O1, fl. 81v – AUC-III-2.ªD
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1850
Registo da despesa feita em outubro, com a

àquele mesmo mês, as quais incluem também

aquisição de meia resma de papel «mais fino para se

aquisição de algodão, linho, tijolo, carvão, pregos,

escrever», no valor de 820 réis, para o Mosteiro de

cera, etc.

Nossa Senhora da Assunção de Semide. O registo
foi lavrado pela escrivã do mosteiro, Madre Maria da
Conceição, entre um conjunto de despesas relativas

PT/AUC/MC/MNSAS - Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção
de Semide (F); Registo de receitas e despesas (SR), 1850-1851, fl.14.
AUC – III-1.ª D-12-3-9
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1862

Estamos já na segunda metade do séc. XIX,
assistindo à evolução da laboração do fabrico

Edital publicado no Diário de Lisboa, em
16 de agosto de 1862, pelo administrador do

papeleiro que passou do uso da arte manual, para
uma verdadeira industrialização, com recurso a

concelho da Lousã. Noticia que José Joaquim de

meios mecânicos e à agilização da produção.

Paula Júnior, da Ponte do Sótão (concelho de Góis),

AUC - II - 3.ª

pretendia obter licença para instalar no Porto do
Boque (freguesia de Serpins, concelho da Lousã)
uma fábrica de papel contínuo. Como se tratava

José Joaquim da Paula Júnior continuou o

de uma laboração industrial que poderia prejudicar

negócio e empreendimento industrial de seu pai,

os restantes vizinhos e a saúde pública, solicitava-

que já havia fundado a fábrica de papel de Góis, em

-se que, no prazo de trinta dias, fosse apresentada,

1821. Logo no ano seguinte, a marca de água Góis

fundamentadamente, a oposição à sua edificação.

1822 pode ser localizada em alguns documentos.

Refira-se que a existência da produção
industrial de papel contínuo em Portugal já existia
desde 1841, na Fábrica da Abelheira (S. Julião do
Tojal, conc. Loures).

4

Também já apresentámos uma marca de água de
Góis para 1877-1878 (p. 25 deste catálogo).
A fábrica continuaria a sua a laboração,
depois de atualização do sistema de fabrico, até ao
séc. XX.5

4 SEQUEIRA, Gustavo de Matos - ob. cit., p. 48 ; SANTOS,
Maria José - ob. cit., p. 415.

5 RAMOS, João Barreto Nogueira - “Memória do papel de
Góis (1821-1992). Na parceria com a indústria papeleira
espanhola e na pintura de Salvador Dali”. Actas del XII
Congresso Internacional Historia del Papel en la Peninsula
Ibérica. Santa Maria da Feira, 2017, t. I, p. 207-224.
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4. Papel recortado e papel moldado
Reservamos para o final da exposição um tema que tem sido pouco estudado, mas que revela
uma outra faceta da Arte em Papel. Esta tradição de papel recortado, feito desde tempos imemoriais, foi
perdendo a sua aplicação e é hoje muito raro que alguém a ele se dedique. De arte popular passou a arte
monástica, sem bem se saber se o percurso não poderá ter sido o inverso.
O fino e minucioso recorte que foi há anos localizado no AUC, dentro de um volume do Convento
de Santa Ana de Coimbra, dá-nos o mote para a abordagem do papel recortado, em casas monásticas,
destinado a decoração e apresentação de doçaria conventual.
No entanto, desta arte de papel recortado, saíam também belos exemplares para decoração de
cantareiras, prateleiras, mobiliário, etc. Em outros países, como em França, foi designada por “canivet” ou
“papier en canivet”, denotando que o fino recorte era feito com a ponta aguçada deste objeto cortante.
E com ele se faziam santinhos recortados, pagelas religiosas, etc., sendo designado por “paper cutting”, em
inglês elaborado com a mesma técnica e finalidade. O recorte em papel, vamos também encontrá-lo em
belos selos de chapa, finamente recortados, antes de serem aplicados no documento que vão validar, com
a matriz do selo institucional.
A própria matriz de selo deixa sobre o papel um outro trabalho artístico, de que é testemunho
maior o selo do Mosteiro de S. Francisco da Ponte, de Coimbra.
E por fim, a apresentação de papel moldado, num trabalho exclusivamente feminino, em lavores
manuais aprendidos na aula de “Florística” do Colégio das Ursulinas de Coimbra, ainda mais raro, do que os
anteriores trabalhos artísticos exibidos.
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Séc. XIX
Estampa com representação da Santa Isabel
da Hungria, impressão de L. Turgis, editada em Paris,
no final do séc. XIX.1 Pertence a um conjunto de
registos de santos, com papel recortado, o designado trabalho de canivet. (Col. Particular AMLB).
A elaboração de registos de santos ou
imagens piedosas, com papel recortado, foi muito
divulgada em França, mas também no nosso país.
Este tipo de trabalho foi designado
em França como canivet. Existem, hoje, o que
designaríamos por imitações, em que o papel é
recortado com corte a laser, dando continuidade
a esta arte de registos de santos. Este trabalho em
68

papel recortado, com imagens piedosas também é
designado como “santinho rendado”, tendo a sua
origem em trabalhos feitos por monjas, em casas
monásticas femininas, desde o séc. XVII.

1 A obra de Louis Turgis foi já objeto de estudo, em catálogo
publicado em Paris, em 1893, cuja referência é acessível em
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36524054
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Séc. XIX
Gravura com representação da figura de
Jesus, recebendo nas suas mãos pequenas aves,
numa simbologia cristã da representação dos seres
humanos e suas almas, com a legenda “Venez às moi
pauvres petits”. (Col. Particular AMLB).
Esta imagem piedosa, em papel recortado,
de forma rendilhada, é um outro exemplo, à
semelhança daquele já apresentado na página
anterior, do trabalho de canivet, executado em
França. No verso desta imagem, ficou a referência
“Off. de l’ Egl. Fête du Sacré-Coeur”, depreendendose que tenha sido uma impressão exclusiva para
a festa religiosa do Sagrado do Coração de Jesus,
muito provavelmente, para ser distribuída na igreja
do Sacré-Coeur, em Paris.
Foi executada pela casa editora BouasseLebel, como se pode constatar pelo próprio nome,
impresso sob a figura de Jesus, na representação da
árvore de Jessé. 2

2 Livro de Isaías 11,1: Brotará uma vara do tronco de Jessé, e
um rebento brotará das suas raízes.

69

Arquivo da Universidade de Coimbra

Esta casa, fundada em Paris, em 1845, terá

Estas pagelas devocionais eram oferecidas

sido pioneira na execução de imagens piedosas,

em ocasiões próprias como, neste caso, na festa

ou santinhos rendados (canivets), sendo a sua

do Sagrado Coração de Jesus, podendo alargar-

fundação uma iniciativa de uma mulher impressora,

se a celebrações de âmbito particular, como

Eulalie Lebel (1809-1898) que, pelo seu casamento,

batizados, comunhões, etc. Deve referir-se que este

acrescentaria o apelido Bouasse. 3

trabalho era já, então, feito de forma mecânica e
industrializada e não como inicialmente quando, no

Ainda hoje podem ser adquiridos, em leilões,
exemplares do seu trabalho, sendo abundantes
as representações figurativas de Santos, de Jesus
e de Nossa Senhora, podendo conhecer-se todas
as obras desta casa editora, através de catálogos
publicados, em diversos momentos.4

70

3 Dados biográficos sobre esta mulher impressora e a sua
casa editora podem ser conhecidos no site Dictionnaires des
imprimeurs-litographes du XIXe siècle, acessível por consulta
em http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/21913.
Existe, igualmente, uma obra dedicada exclusivamente
às suas edições: CAMMARANO, Flavio; FLORIAN, Aldo
- Santini e Storia di un editore parigino / Images de piété
et histoire d’un éditeur parisien, la maison Bouasse-Lebel.
Marene: Mario Astegiano, 2009.
4 Veja-se o exemplo da seguinte obra: Catalogue des
publications religieuses de la Maison Bouasse-Lebel. Paris:
Atéliers Rue Garancière, 1859.

séc. XVII, começou a ser executado manualmente.
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Séc. XIX (?)
Papel recortado, encontrado no AUC,

Um outro exemplar do mesmo recorte

inserido num volume do acervo do Convento de

encontrava-se ainda dobrado, permitindo constatar

Santa Ana. Certamente, é um trabalho de final do

a forma como este trabalho era feito, com o recorte

séc. XVIII ou início do séc. XIX, destinando-se a

de papel muito fino, numa dobragem em quatro

apresentação de doçaria ou decoração, tendo sido

partes.

utilizado na sua elaboração um papel muito fino.
PT/AUC/MC/CSACBR – Convento de Santa Ana de Coimbra (F),
liv. 39
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Fonte:
http://www.museu-horta.azores.gov.pt/conteudos/15/

Um belo exemplo de papel recortado,
existente no Museu da Horta, onde teve lugar
uma exposição temporária, formada por trabalhos
elaborados, na atualidade, em papel de seda branco,
da autoria de Maria de Lourdes Pereira. Desta forma
se procura manter uma arte de papel recortado
que era tradicional em grande parte do país.
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São largamente apresentados exemplos
desta arte de papel recortado.
Trata-se

de

uma

reedição

da

obra,

primeiramente impressa em Coimbra, na Imprensa
da Universidade, em 1932.
Na China, mantém-se ainda a tradição
milenar de papel recortado, com simbologia
religiosa. É usado, geralmente, um papel de cor
vermelha, muito fino, com recortes artísticos
de grande complexidade, sendo designado este
trabalho como «jianzhi»,
Alguns exemplos podem ser conhecidos no
seguinte link:
http://www.confucioust.cl/conociendo-china/chinamilenaria/festividades/papel-recortado/
Em diversos países da Europa a arte de
papel recortado era uma prática corrente, não só
RIBEIRO, Emanuel – A arte do papel recortado. Lisboa:
Colares Editora, 1999. (Col. Particular AMLB).
Nesta obra está coligida uma resenha
histórica sobre a tradição portuguesa, que se sabe
ter existido em outros países, do uso de papel
recortado para efeitos decorativos de armários,
cantareiras, floreiras, apresentação de doces e caixas
de doçaria, etc.

limitada a trabalho monástico. Refere-se, geralmente,
o exemplo do escritor Hans Christian Andersen,
exímio artista nesta arte de papel recortado, “paper
cutting”, como pode apreciar-se em obra já dedicada
a este seu trabalho.5

5 Veja-se a divulgação acessível em https://www.amazon.com/Amazing-Paper-Cuttings-Christian-Andersen/
dp/0618311092#reader_0618311092
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da instituição, lavrado por matriz que deixa
sobre o papel o relevo da figuração e a legenda,
mas também a beleza do recorte do papel. Os
exemplares escolhidos permitem conhecer alguma
da diversidade de temas de recorte, sempre
centrados em escolhas vegetalistas.

Séc. XVIII-XIX (?)
Papel recortado em selos de chapa

Selo de chapa do Cabido da Sé de Coimbra.
Faz parte da coleção de selos de chapa, já

Entre muitos dos belos exemplares de
selos de chapa, existentes no AUC, apresentando
74

o minucioso trabalho de papel recortado, foram
escolhidos alguns, selecionados em diversos fundos

desanexados dos documentos a que pertenceram,
não sendo possível identificar o documento
original que, certamente, pertence ao séc. XVIII
ou séc. XIX.

documentais.
Este trabalho que era feito, certamente,
por mãos femininas de religiosas de conventos

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F); Selos de

de Coimbra, deixou muitos vestígios nestes selos

Chapa (COL), pt. – AUC-V-3.ª-Arm. 1

de chapa. Assim, é visível não apenas o timbre
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Um exemplar semelhante deste selo de
chapa do Cabido da Sé de Coimbra, foi também
aposto sobre pergaminho. O papel recortado que
foi utilizado é um trabalho de maior simplicidade,
sem a finura e detalhe de alguns outros trabalhos
monásticos.

Séc. XVIII-XIX (?)
Selo de chapa, com recorte de papel, sendo
visível a matriz que identifica a sua proveniência –
Ordem dos Carmelitas Descalços.
Este selo já não se encontra aposto ao
documento a que pertenceu, desconhecendo-se
a data de proveniência, mas é certamente do séc.
XVIII ou XIX.
PT/AUC/MC/CNSC– Ordem dos Carmelitas Descalços (F); Selos
de Chapa (COL), pt. – AUC-V-3.ª-Arm. 1
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1766
Selo de chapa, com papel recortado, aposto
na certidão assinada por Frei Paulo de Jesus Maria,
Provincial da Ordem dos Carmelitas Descalços
(designada originalmente, e neste documento,
como Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo), atestando
que Frei António de Nossa Senhora pode ser
promovido à ordem sacra de diácono.
Apresenta a matriz do selo da ordem
religiosa, com

toda a sua simbologia, com a

representação do Monte Carmelo, encimado por
uma cruz, com uma estrela central e duas estrelas
laterais.
76
PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Câmara
Eclesiástica (SC); Processos de ordenação sacerdotal (SR) – AUCIII-1.ªE-5-2-3
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1792
Selo de chapa, com papel recortado,
aposto em requerimento, datado de 18 de
fevereiro de 1792, para que Frei António de
Nossa Senhora das Neves, religioso franciscano, da
Província de Portugal, Ordem dos Frades Menores
da Observância de S. Francisco, possa tomar as
ordens menores e ordem sacra de subdiácono. A
matriz do selo é bem visível. Com uma legenda,
na bordadura do selo, em naveta, identificando a
ordem religiosa e com as armas de Portugal no
interior.

PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Câmara
Eclesiástica (SC); Processos de ordenação sacerdotal (SR) – AUCIII-1.ªE-5-2-3
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1789
Selo de chapa, com bordadura em papel
recortado, aposto em certificado datado de 29
de outubro de 1789, redigido por Frei José da
Conceição, reitor do Real Colégio de Santa Rita,
atestando que Frei Francisco de Santa Bárbara,
religioso do Colégio, tem “mostrado ser de boa
vida e costumes irrepreensíveis”. Esta tipologia de
documento é também designada por atestado “de
vitae et moribus”. A matriz do selo do Colégio
revela uma representação da imagem de Santa
Rita, com a legenda em latim, identificadora da
instituição.
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PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Certificados e
requerimentos relativos a estudantes (Col), séc. XVIII-XIX – AUCIV-1.ªE-10-3-10
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1830
Este selo de chapa não apresenta papel
recortado, no entanto, a beleza do desenho, em
alto relevo, sobre o papel, não poderia deixar de
ser apresentado aqui.
Trata-se de selo do Convento de São
Francisco da Ponte, de Coimbra, que está localizado
numa certidão, datada de 15 de maio de 1830,
de missas celebradas pelo falecimento da Rainha
D. Carlota Joaquina. Este exemplo é bem revelador
como a matriz de selos de chapa é, também, por
si só, uma obra de arte em papel. A data de 1602,
na legenda da bordadura do selo, reporta-se à
fundação do Convento.
79
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Folhas de
Expediente/Documentos de Despesa (SR) - AUC- IV-1.ªE-10-4-10
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1830
Selo de chapa, com papel
recortado, de forma singela, utilizado
para autenticação da Carta dimissória
assinada por Frei Veríssimo de Nossa Senhora das Dores, Provincial
da Província Reformada da Ordem
Franciscana, dada ao Bispo de
Coimbra, para que Frei Camilo de
Santa Rita, religioso da Província de
Santo António de Portugal, possa
tomar a prima tonsura e ordens
menores.
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PT/AUC/DIO/CDC – Cúria Diocesana de
Coimbra (F); Câmara Eclesiástica de Coimbra
(SC); Processos de ordenação sacerdotal (SR) –
AUC-III-1.ªE-7-2-24
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1831
Selo de chapa, com representação de Santo António e bordadura
com legenda SIGILVM. PROVINCIAE.
S.ANTONII.PORTVGALIAE – selo
da Província Portuguesa de Santo António.
Este selo está aposto no Processo de ordenação sacerdotal de
Frei Camilo de Santa Rita, religioso
da Província Portuguesa de Santo António.
PT/AUC/DIO/CDBR – Cúria Diocesana de
Coimbra (F); Câmara Eclesiástica de Coimbra
(SC); Processos de ordenação sacerdotal (SR) –
AUC-III-1.ªE-7-2-24
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Terminamos a apresentação desta expo-

A referência, no “Programma do Ensino”

sição virtual, com um raro exemplar de trabalho

deste Colégio, que descreve um elenco de ensino

feito com papel moldado.

religioso, moral e civil, ensino literário e ensino

Foi oferecido ao Arquivo da Universidade
de Coimbra, sendo proveniente, como a própria
legenda o identifica, do Real Colégio das Ursulinas,
de Coimbra, com data de elaboração em 2 de
março de 1861.

artístico que contempla o que é designado por
“Florística. Fazer flores: e de cera e desenho”
poderá significar que esta era a disciplina em que
seria aprendida a técnica de moldagem de flores
em papel. 6

Entre o ensino ministrado às educandas
deste colégio feminino, que ficou instalado no
antigo Colégio de S. José dos Marianos (hoje o
Hospital Militar) figuravam, decerto, muitos la82

vores, entre os quais a aprendizagem desta técnica
de moldagem do papel, da qual restaram escassos
exemplares.

6 Apesar de essa referência se reportar a 1854, muito
provavelmente, seria um programa que teve continuidade
nos anos seguintes. V. o artigo “R. Collegio Ursulino das
Chagas de Coimbra. Programas. 1854”, O Instituto, vol. III,
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1855, pp. 145-146.
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