
Museu de Cerâmica de Sacavém



Vivências quotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da 
Ordem, através da cultura material e documental

Esta exposição no Museu da Cerâmica de Sacavém, resultou de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Direção Geral do Património Cultural.

Partiu-se de um acervo arqueológico recolhido na Nitreira do Convento de Cristo, datado 
entre meados do séc. XIX e meados do séc. XX que documenta as vivências do quotidiano da 
família Costa Cabral que habitou parte do edifício durante cerca de 100 anos e do Seminário 
das Missões Ultramarinas que também ocupou o Convento cerca de 70 anos.

O acervo é constituído por materiais em cerâmica, osso, vidro e metais. 

A cerâmica é a que aparece com maior representatividade,  expõe-se um conjunto de 
faianças e porcelanas provenientes de fábricas nacionais e estrangeiras, entre as quais se 
destaca a Fábrica de Loiça de Sacavém para as faianças e a Vista Alegre para as porcelanas.

Na organização desta exposição pretendeu-se fazer o discurso entre o fragmento 
arqueológico, como testemunho de vivências quotidianas e o objeto industrial ligado ao 
advento das indústrias cerâmicas nacionais.

O nosso convite é partirmos de  Tomar, do Convento de Cristo, numa viagem de regresso a Sacavém… 
Trouxemos  fragmentos de cerâmica, testemunhos  materiais das vivências quotidianas que ali ocorreram. 
Neste regresso à Fábrica da Loiça,  reconstituem-se as suas formas originais, completam-se os seus 
desenhos e desvendam-se as suas funcionalidades. Assim recupera-se a sua dimensão humana e 
imaginam-se as histórias e estórias que protagonizaram!
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Convento de Cristo. Vista aérea, cerca de 1940 (?). Foto da Base Aérea n.3, 
Tancos



O Convento de Cristo, Monumento Património da Humanidade teve uma ocupação contínua 
entre o século XII e os nossos dias. Primeiro castelo templário, depois convento  da Ordem de 
Cristo. Com a extinção das ordens religiosas, a partir do século XIX recebeu novos moradores e 
novas funções. No século XX concluiu-se o resgate do conjunto monumental, pelo Estado 
Português para fruição pública, constituindo um dos monumentos mais icónicos do nosso país.
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No século XVI foi construído o “convento novo” adaptado à exigências  de uma vivência religiosa 
de clausura. A oeste deste novo complexo ergueu-se o edifício das Necessárias constituído por 
dois pisos superiores , com latrinas que serviam respetivamente o dormitório dos freires e do 
noviciado e um piso  térreo, organizados à volta de um claustrim e um piso subterrâneo com uma 
cisterna, uma nitreira e uma galeria subterrânea.

Edifício das Necessárias, fachada poente

Claustrim

Cisterna



A nitreira do edifício das Necessárias era  um depósito para receber os detritos das latrinas que 
ficavam nos pisos superiores. Possui uma chaminé central para ventilação, e uma bancada de 
circulação ao longo das suas paredes, estando interrompida na área da descarga. Periodicamente 
era limpa pelas águas da cisterna e as águas sujas eram conduzidas através da galeria subterrânea 
e descarregadas na cerca conventual.



Saída da água da nitreira e passagem para a galeria subterrânea



Estado da Nitreira antes dos trabalhos arqueológicos 

Após a extinção da Ordem, o sistema 
hidráulico deixou de ser mantido e a 
nitreira passou a servir de lixeira, primeiro 
da casa da família Costa Cabral e depois 
do Seminário das Missões.



Durante os trabalhos arqueológicos



Os novos moradores do Convento de Cristo
1838-1934  - a Família Costa Cabral

As ordens religiosas portuguesas são extintas 

em 1834, sendo os seus bens anexados à Coroa 
Portuguesa. Face ao agravamento da situação 
económica do país, estes bens vão ser vendidos 
a particulares, outros acabarão por cair em 
ruína. Neste panorama nacional , o Convento de 
Cristo pela sua importância histórica foi 
defendido por uma elite cultural, sendo 
ocupado ao longo dos séculos XIX e XX , por 
particulares e por várias instituições.

António Bernardo da Costa Cabral  (1803-
1889) adquire parte do Claustro dos 
Corvos para sua residência de verão e a 
cerca conventual e laranjal para sua casa 
agrícola. Permanecerão na família cerca de 
100 anos até o Estado português, em 
1934, adquirir estas áreas.

O 3º Conde de Tomar, Bartolomeu da Costa 
Cabral com a família na “sala rica”

Convento de Cristo – fachada sul. Do lado 
esquerdo observa-se a área acrescentada,  
no piso térreo a capela e no piso superior a 
sala de verão. A horta  era então designada 
por Chouço.



Espólio recolhido na Nitreira atribuído à casa da
Família Costa Cabral

De acordo com a sua datação e características 
qualitativas e estéticas diferenciamos os 
seguintes fragmentos de recipientes: vidro, 
porcelana, faiança, cerâmica, osso, alabastro.

• Vidro:

Fragmento de jarra em vidro opalino rosa e 
branco, com vestígios de decoração floral

Fragmento de pé de taça em vidro azul 
opaco

Fragmento de tampa de garrafa em vidro azul



A recolha desta garrafa com gravação em relevo reporta-nos para o local onde
foi fundado o Clube Sport Lisboa, em 1904. Clube que se irá fundir com o
Sport Club de Benfica, em 1908 passando a designar-se por Club Sport Lisboa
e Benfica.

PHARMÁCIA FRANCO/ 139 BELEM 149/ LISBOA

O primeiro treino do Clube Sport Lisboa, em 1905 foi com o Gilman’s
Football Club, criado pelo proprietário da Fábrica de Loiça de Sacavém. 



• Porcelana – recolheram-se fragmentos de 
porcelanas nacionais da Vista Alegre e da 
Empreza Electro Cerâmica Vila Nova de Gaia.



• Faianças – surgem fragmentos de várias 
fábricas nacionais e estrangeiras. Das 
nacionais,  a mais representada é a 
Fábrica de Loiça de Sacavém. Os 
fragmentos mais antigos pertencem à 
marca de produção  Fábrica de Louça de 
Sacavém (c.1862-c1885), assim como 
predomina o motivo decorativo Estátua 
ou Cavalinho,  considerado o mais 
popular, ao longo da sua atividade 
produtiva de mais de 100 anos.

Fragmento de Chávena de 
Chá, motivo Metz

Fragmento de prato, motivo 
floral.

Fragmento de prato, 
motivo Chorão

Fragmento de prato, motivo 
Cintra

Fragmento de prato, motivo Veneza



Marcas da Fábrica de Loiça de Sacavém 
presentes em fragmentos de faiança recolhidos na Nitreira

c.1862- c.1885 c.1862- c.1886 1885- c.1886 1886- 1894

c.1886- c.1904 1894- 1902 1911- 1917
1922-1966



Faianças de Coimbra 
Identificaram-se 3 tipos de loiças: 

Faiança de Alcântara  

Fábrica fundada em 1885 pela 
Firma Stringer, Silva & C.ª

Motivo paisagem e respetiva 
marca

Fragmento de prato com motivo 
Paizagem e respetiva marca

Pratos Falantes

Loiça tipo “ Vandelli”                                 Loiça Ratinho



Fragmento de chávena, marca 
Opaque de Sarreguimes

As faianças estrangeiras  estão representadas por fragmentos atribuídos às 
fábricas C.& J Shaw , Davenport , Foley Poteries, J. Meir &Son, Sarreguimes
e Villleroy &Boch

Fragmento de Travessa, motivo Grecian Statue
(C&J Shaw), que  constituiu o modelo decorativo 
do motivo Estátua (Cavalinho ) da FL Sacavém.

Fragmentos de fruteira e chávena. Decoração Ivy
da Foley Potteries

Fragmentos diversos.



Os novos moradores do Convento de Cristo
1921-1991  - o Seminário das Missões Ultramarinas

Em 1921, o Governo da República  
criou o Seminário das Missões 
Ultramarinas para assegurar a 
existência das missões religiosas 
no ultramar como fator de 
colonização.
O Ministério da Instrução Pública 
cedeu parte da zona não 
monumental do convento, a área 
filipina – a portaria, o dormitório, 
as salas e a sacristia. 
O seminário inicia as suas funções 
em 1922, com esta pequena área 
que vai ser alargada,  em 1923 ao 
refeitório e cozinha conventuais.

Em 1934 recebe toda a área 
anteriormente ocupada pela 
família Costa Cabral, adquirida 
pelo  Estado português.
Assim, o Convento de Cristo fica 
adstrito às áreas da Educação  e 
da Saúde, uma vez que desde 
1923, o  Hospital Militar se tinha 
instalado na antiga enfermaria.



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
Educação Religiosa

A vida do seminário tinha regras rigorosas e as horas 
para a oração, para as aulas, o recreio e as refeições 
eram marcadas pelo som das sinetas, das quais se 
encontraram vários badalos.

Fragmento de pia de água benta (FLS). 
Decoração em relevo com anjo e cruz

A capela do seminário funcionava no antigo 
scriptorium, atual auditório. Ainda hoje os antigos 
alunos comemoram  a sua vida no seminário com 
uma missa anual.



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
Educação  Escolar e peças de apoio à aprendizagem

A sala de Leitura, na área filipina do Convento de 
Cristo

Depósito para tinteiro de porcelana da Vista Alegre (1936) e
tinteiro em vidro



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
Educação Física

A educação física e as formaturas faziam 
parte da formação integral dos seminaristas. 
As aulas eram dadas ao ar livre em frente da 
entrada  do castelo de Tomar.



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
Trabalho manual

Os trabalhos agrícolas na Horta dos Frades  
ou na Quinta dos Sete Montes (antiga cerca 
conventual) faziam parte das tarefas sazonais 
dos seminaristas.



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
As refeições

A grandiosidade do Convento aos olhos de uma criança

“(…) abriram-se os olhos de espanto frente à 
grandiosidade do Convento de Cristo, onde 
tinha assento o Seminário das Missões. 
Entrando, tudo foi revelação: no 
reconhecimento dos colegas e dos superiores, 
na apresentação dos espaços que nos 
aguardavam, dentre estes, o imenso refeitório. 
Num ritmo bem repartido de vida pela oração, 
estudos e recreio, ali experimentei pela primeira 
vez acionar um torniquete que acendia a luz, 
assisti ao primeiro filme que se chamava 
“Marcelino, Pão e Vinho” e vi um pequeno 
caixote chamado rádio que transmitiu de Roma 
a Missa do Natal de 1944 celebrada pelo Papa. 
Ah...a minha roupa tinha o n.º 519.”

IN: Gabriel da Silva – Entrada no seminário 28/09/1944 – “Se bem 
me lembro…” (excerto) – “A ARM nos 75 anos da S M B N “, de João 
Gamboa

As refeições desde 1923 eram servidas no 
refeitório conventual. 



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
As refeições – Fragmentos de louças domésticas

Fragmento de pires de faiança de Sacavém com a 
Cruz de Cristo e chapa com a designação do Colégio 
das Missões ultramarinas.

Chapa do Colégio das Missões Ultramarinas (1930-40)  
Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso  
(MCS).

A Fábrica de Loiça de Sacavém recebia encomendas personalizadas abrindo chapas 
com os desenhos enviados pelos clientes ou criados na própria oficina. Estas chapas 
propriedade dos clientes,  eram aplicadas às peças, e utilizadas sempre que se 
realizassem novas encomendas.



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
As refeições – Fragmentos de loiças domésticas

Prato de porcelana Vista Alegre (1930-40)  
antes do restauro

Chávenas almoçadeiras formato Ourique
e fragmento de prato formato Espiga  -
Fábrica de Loiça de Sacavém (1930-40)



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
Higiene e saúde

Recolheram-se testemunhos materiais 
que refletem hábitos de higiene e saúde. 
Bacias de cama, jarros e bacias em 
faiança. Pastas dentífricas (marca 
Couraça e Colgate), escova de dentes em 
osso, frascos e ampolas de tónicos e 
remédios (1920-1930).



Quotidiano do Colégio/Seminário das Missões Ultramarinas
Lazer

“A disciplina era espartana, o estudo 
exigente, a oração muita. O futebol, o 
jogo do caçador, o jogo da tala, as 
corridas, o hóquei jogado no Claustro 
da Micha com sticks de ramos de 
oliveira aparados com as navalhas 
transmontanas, o passeio semanal 
deixavam expandir a criança, 
sequestrada no adulto em 
miniatura.”
IN:Alfredo Vieira de Sá -Entrada no seminário a 02/10/1955

“A minha memória no Convento” (excerto) - “Convento de Cristo / 
Seminário das Missões – Memórias”, Coord. de João Gamboa

Nos últimos anos de funcionamento 
do seminário, o campo de futebol, 
situava-se na Horta dos Frades.

Alegria e boa disposição no passeio à Mata dos Sete 
Montes – antiga cerca conventual
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