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Peça moldada. Forma cónica, bojo com pega lateral 
Decoração polícroma sobre fundo branco, por técnica 
de pintura manual, com motivos florais a bordeaux, roxo, 
verde e amarelo, que se repetem na tampa. Asa, pega 
da tampa e bico preenchidos a preto.

A produção de bules tem estado sempre presente na 
história da Fábrica de Loiça de Sacavém, acompanhando 
a evolução dos formatos e das decorações. Sendo que a 
decoração com motivos florais, quer simples, compostas 
ou estilizadas, pode ser encontrada desde as primeiras 
produções da Fábrica de Loiça de Sacavém, utilizando 
diversas técnicas de decoração (pintura manual, 
estampilhas, decalques, estampas e aerógrafo).

A produção de bules de formato Ourique surge em 1931, 
conforme se pode verificar na “ Fábrica de Loiça de 
Sacavém - Tabela de Preços Líquidos de Revenda – 
Suplemento à Tabela Geral de 1931”, podemos ainda 
constatar que um serviço de chá deste formato, composto 
por 19 peças custava à época: 55$00 (branco), 75$00 
(colorido s/ ouro) e 95$00 (colorido c/ ouro). A produção 
destes serviços foi interrompida em 1948, segundo o Aviso 
nº1/48 de 2 de janeiro de 1948, onde se pode ler - 
“são retirados do fabrico os seguintes artigos: Serviços de 
Chá e Café formato Ourique – são retirados de fabrico todas 
as peças correspondentes a estes serviços com exceção das 
chávenas, cuja fabricação continua.” Informação retirada 
de: Pasta de avisos de preços, Arquivo Empresarial Fábrica 
de Loiça de Sacavém – Serviços Comerciais cx. 115, 
Pasta 1948 – 1951. Os catálogos acima referenciados 
encontram-se disponíveis para consulta no Centro 
de Documentação Manuel Joaquim Afonso.

Historicamente, a origem do chá, como erva medicinal 
útil para se manter desperto, não é clara. O uso do chá, 
enquanto bebida social data, pelo menos, da época 
da dinastia Tang. Os primeiros europeus a contactar 
com o chá foram os portugueses, que chegaram ao Japão 
em  1543. Em breve a Europa começou a importar as 
folhas de chá, tornando-se uma bebida rapidamente 
popular, especialmente entre as classes mais abastadas 
da França e Países Baixos. A introdução do uso do chá 
em Inglaterra é atribuída a D. Catarina de Bragança, 
princesa portuguesa que casou com Carlos II
de Inglaterra, e julga-se ter ocorrido por volta de 1660. 
D. Catarina patrocinava “Tea parties”, onde o chá passou 
a ser apreciado pelas mulheres e, posteriormente, 
também pelos homens.


