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RESUMO 

 

Palavras-Chave  Design de Interiores, História do Design, Cultura Material, 
Equipamentos Sanitários, Fábricas de Sanitários em Portugal 

 

A higiene, desde há muito, tem feito parte da vida quotidiana do ser 
humano. Apesar deste conceito só se ter consolidado num período mais 
recente, o Homem, ao longo do desenvolvimento da civilização,  tem vindo 
a preocupar-se, mais ou menos conscientemente, com os cuidados com o 
seu corpo.   
As modificações verificadas no domínio da higiene pessoal sofreram, 
portanto, um longo trajecto, no que diz respeito à alteração dos hábitos 
higiénicos e à evolução dos espaços arquitectónicos utilizados para este fim. 
Hoje em dia, a higiene e os cuidados corporais, estão, cada vez mais, ligados 
a um espaço técnico e individual da nossa habitação – a casa de banho -, 
assim como os equipamentos que o compõem.  
Durante um longo período de tempo, os rudimentares cuidados com o 
corpo, estiveram ligados a espaços elementares, até mesmo primitivos, sem 
qualquer ligação a equipamentos ou utensílios. Apenas mais tarde, com a 
evolução dos tempos, o Homem sentiu a necessidade de criar e introduzir 
novos artefactos, com maior ou menor complexidade, para suprimir as suas 
necessidades básicas de forma a melhorar as suas condições de vida e o seu 
bem-estar.  
Com a privatização e especificação progressiva das divisões da residência,  
surgiu um sentido, cada vez maior, de intimidade e, com isso, toda uma 
gama de inovações materiais invadiu a nossa vida quotidiana. 
As nossas casas passaram, então,  a usufruir de um espaço técnico, de 
objectos e equipamentos que nos permitem efectuar, no seu interior, rituais 
de higiene pessoal. 
Deste modo, esta dissertação tem como principal objectivo abordar a 
evolução da casa de banho, enquanto espaço técnico das nossas habitações, e 
retratar o percurso da existência dos equipamentos sanitários no estrangeiro 
e, principalmente, em Portugal, bem como as características que estes têm 
vindo a apresentar ao longo da sua existência, até à actualidade.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Keywords  Interior Design, Design History, Material Culture, Sanitaryware, 
Sanitaryware Factories in Portugal 

 

Since a long time, hygiene has been part of everyday life of human beings. 
Although this concept only has consolidated in a recent period, humankind 
has been worried, more or less consciously, with the care of its body, during 
the development of civilization. 
The changes occurred in the area of personal hygiene suffered a long 
journey, regarding to the amendment of hygienic habits and the evolution 
of architectural spaces used for this purpose. 
Today, hygiene and body care are increasingly linked to an individual and 
technical space in our homes - the bathroom - as well as the equipments 
that fill in it. 
During a long period of time, rudimentary body care were linked to 
elementary spaces, even primitive, with no connection to equipment or any 
objects. 
Only later, with the changing times, the humankind felt the need to create 
and introduce new artifacts, with greater or lesser complexity, to suppress 
their basic needs in order to improve his lifestyle and well-being. 
With the privatization and progressive specification of the divisions of the 
house, a sense of intimacy, emerged increasingly, and a whole range of 
innovative materials has invaded our daily lives. 
Now, we have a technical space in our houses, as the objects and equipment 
that allow us to have rituals of personal hygiene. 
Thus, the main propose of this dissertation is to approach the evolution of 
the bathroom, while technical space of our homes, and portray the course of 
the existence of sanitary equipment in the world and especially in Portugal, 
as well as the characteristics that they have been to present throughout its 
existence to the present days. 
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NOTA PRÉVIA 

 

Esta dissertação faz-se acompanhar de um CD-ROM que 

inclui as imagens, utilizadas neste trabalho, a cores e em 

formato JPEG. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“A arquitectura e o design para as massas devem ser funcionais, no 
sentido de que devem ser aceitáveis por todos e de que o seu ‘bom 
funcionamento’ é uma necessidade primordial. […] A funcionalidade 
é a primeira de nossas origens. […] O menor detalhe […] deve servir 
a um propósito”.1 

 

 

Ao procurar o aumento do conforto e a facilidade de adaptação ao meio que 

o envolve, o Homem tem vindo a utilizar o design como objectivo de dar 

resposta às suas necessidades. Embora só tenha começado a ser valorizado a 

partir do século XX, pode considerar-se que o design tem vindo a 

acompanhar o quotidiano do ser humano quase desde sempre. 

Estando o design presente em tudo o que nos rodeia, seja em objectos ou em 

sistemas, o ambiente doméstico parece apresentar-se como domínio mais 

privilegiado e como grande campo de interesse para esta actividade de 

projecto. 

O espaço dedicado à “casa de banho” – expressão que vingou, em Portugal, 

como a mais apropriada para designar o espaço onde se faz a higiene 

pessoal -,  na arquitectura, assim como os artefactos que a equipam, são o 

resultado de uma herança de variados factores de origem histórica e 

sociológica, ligados à cultura, aos modos de vida e aos  hábitos de 

determinadas sociedades, que contribuíram para a sua definição e 

caraterização tipológica.  

                                                   
1 PEVSNER, Nikolaus – Origens da Arquitectura Moderna e do Design. São Paulo : 
Martins Fontes, 1996, p. 9. 
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A evolução deste espaço doméstico, no mundo arquitectónico português, 

assim como a dos equipamentos sanitários, produzidos em Portugal, tem 

sido um tema, que, na nossa perspectiva, tem sido pouco explorado, até ao 

momento.  

Deste modo, esta Dissertação de Mestrado tem como principal objectivo 

retratar o percurso da existência dos equipamentos sanitários no estrangeiro 

e, principalmente, em Portugal, e as características formais e funcionais que 

estes têm vindo a apresentar ao longo do seu percurso de utilização.  

É com o intuito de oferecer um contributo para o estudo da história do 

design português e para o estudo da indústria sanitária portuguesa, que esta 

dissertação irá abordar aspectos que levaram à formação da casa de banho, 

assim como dos equipamentos que aí se encontram.  

Ao longo desta dissertação, vão ser tratados o temas sobre a evolução deste 

espaço em função da época, do local e das diferentes culturas, e a relação 

que o Homem tem tido com este espaço doméstico, ao longo da sua 

existência. A alteração dos hábitos domésticos e higiénicos até à actualidade 

também serão aspectos abordados neste trabalho. 

Pretende-se, também, estudar a evolução dos equipamentos que preenchem 

um dos espaços mais técnicos das nossas habitações, desde o seu 

aparecimento até aos nossos dias. Espaço esse que é tão importante como 

qualquer outra divisão da nossa habitação: a casa de banho.   

Esta transformou-se, definitivamente, num local vital da casa, em que os 

artefactos que a equipam passaram, definitivamente, a fazer parte do nosso 

quotidiano.  

O equipamento que utilizamos nas nossas casas de banho tem especial 

interesse, pois foram criados específicamente para um determinado espaço 

e para determinadas funções. Estes objectos passaram a ser considerados um 

elemento-chave da casa e o seu design adquiriu uma grande importância, 

devido ao facto da população exigir, cada vez mais, comodidade, conforto e 

bem-estar.  
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Mas, ao longo dos tempos, os equipamentos foram evoluíndo. Passaram de 

artefactos móveis, feitos com variados materiais, de um modo mais ou 

menos complexo, a equipamentos fixos, produzidos industrialmente com 

materiais, cada vez mais, tecnológicos.  

Com o desenvolvimento da sociedade, as necessidades foram se 

transformando e novas prioridades foram estabelecidas.  

Desta forma, será interessante abordar, não só a história da criação e a 

evolução destes objectos, mas procurar também as tendências que estes 

equipamentos seguirão no futuro. Como se sabe, actualmente, a 

sustentabilidade é algo recorrente no nosso pensamento, tendo a 

preocupação de satisfazer as necessidades do presente sem arriscar que as 

gerações do futuro não possam satisfazer as suas. Pretendendo assegurar a 

longevidade e qualidade do nosso habitat, a sustentabilidade ecológica 

representa, desta maneira, o maior desafio da actualidade.  

É pertinente elaborar um estudo sobre os equipamentos sanitários em 

Portugal, pois julgamos ainda não ter sido realizada uma espécie de análise 

cronológica da evolução destes equipamentos produzidos no nosso país na 

área do design de equipamento. Devido ao facto de não existir um vasto 

conhecimento sobre a história da indústria sanitária, tal como dos seus 

equipamentos, a nível nacional, é de relevante interesse fazer este percurso 

sobre o design deste tipo de objectos, em Portugal.  

A actividade cerâmica, como uma das actividades manufactureiras mais 

antigas do mundo, teve uma grande importância na evolução da civilização. 

Desde os primórdios da humanidade, que o Homem sempre aproveitou os 

materiais que a natureza lhe deu para tentar suprimir as suas necessidades. 

Desde cedo começou a produzir artefactos com este material. A par da 

necessidade primitiva de encontrar abrigo, estava também a necessidade de 

encontrar artefactos para armazenar simplesmente água e alimentos. 

Foram as propriedades encontradas na argila que permitiram, então, que 

este material pudesse ser utilizado em variadíssimas áreas do conhecimento 

humano. A história da cerâmica percorreu e auxiliou o quotidiano de todos 
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os povos. De certa forma, este material acabou, mesmo, por criar novas 

tradições e novos hábitos das civilizações. 

Em Portugal, a actividade cerâmica teve um grande impacto no momento 

em que o Marquês de Pombal tentava implementar um projecto de 

industrialização manufatureira no país. A indústria cerâmica passou a 

encontrar-se distribuída por toda a parte de Portugal. Ao começar a 

produção de loiça doméstica ou utilitária e de azulejos, a produção de loiça 

sanitária foi percorrendo o seu caminho industrial. 

Deste modo, esta pesquisa tem, também, como grande objectivo perceber 

como se implementou a indústria sanitária, a nível nacional. 

Serão, portanto, estabelecidas referências à indústria cerâmica portuguesa, 

mais propriamente à indústria sanitária e, com a análise aos artefactos 

produzidos pelas principais fábricas que se destacaram neste sector, serão 

estabelecidas, naturalmente, referências à história do design português. 

Quanto à metodologia utilizada, para melhor atingir o objectivo proposto 

com este trabalho, optou-se por uma pesquisa mista que permitiu cruzar 

dados recolhidos por crítica literária (de várias áreas de conhecimento, 

como arquitectura, sociologia, história, design, entre outras), por observação 

directa de exemplos de equipamentos expostos em museus e através do 

contributo de especialistas em equipamento sanitário.  

Foi feita uma pesquisa exaustiva sobre a evolução da habitação, e da 

especificação dos seus compartimentos, e dos equipamentos que os 

passaram a compor ao longo dos diferentes períodos históricos da 

civilização humana. Tornou-se indispensável analisar também a 

implementação de várias fábricas relacionadas com o fabrico de 

equipamento sanitário em Portugal, bem como os seus equipamentos 

produzidos. 

Numa primeira fase, através da análise documental de fontes literárias 

relativas ao tema proposto, procurou-se relacionar a evolução e 

especificação do espaço habitacional com a formação da casa de banho 



33 

 

como espaço técnico das nossas residências e, consequentemente, com o 

aparecimento dos primeiros equipamentos utilizados para fins higiénicos. 

Para a pesquisa de documentos literários, recorreu-se às seguintes 

bibliotecas: Biblioteca Nacional de Portugal; a Biblioteca Municipal de 

Galveias; a Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian; a Biblioteca 

Municipal de Sintra – Pólo da Tapada das Mercês e a Biblioteca do Centro 

de Documentação Manuel Joaquim Afonso do Museu de Cerâmica de 

Sacavém.  

Para a observação directa de exemplos de equipamentos sanitários de outras 

épocas, utilizados em Portugal, foi necessário visitar o Palácio Nacional da 

Pena, em Sintra. Esta escolha deveu-se por este ser um monumento de 

século XIX, cuja construção original já compreendia espaços e 

equipamentos dedicados à higiene corporal. 

Relativamente à escolha das fábricas portuguesas de equipamento sanitário, 

a analisar, foi feita uma selecção de acordo com os seguintes critérios: data 

da sua fundação e a sua importância na história da indústria sanitária 

portuguesa. Deste modo, foram escolhidas quatro fábricas: a Fábrica de 

Massarelos (fundada no século XVIII e que se manteve em actividade até ao 

século XX), por ter sido a primeira fábrica, que se conhece, a produzir 

faiança em Portugal e por ser, certamente, a primeira a fabricar 

equipamentos para fins higiénicos; a Real Fábrica de Louça, ao Rato, por ter 

sido a segunda maior produtora de louça – de vários tipos, incluindo a 

sanitária-, da sua época (séc. XVIII e XIX), contribuindo, mesmo, para uma 

maior difusão de objectos de higiene pessoal a uma população que 

começava a ter, cada vez mais, preocupações sanitárias; a Fábrica de Loiça 

de Sacavém por ter sido também uma das principais unidades fabris de 

Portugal, criada na segunda metade do século XIX e que se manteve em 

actividade fabril até aos finais do século XX. Da cerâmica mais comum aos 

objectos de luxo, a produção desta importante fábrica povoou o quotidiano 

português. Por fim, foi escolhida, para este estudo, a Fábrica Cerâmica de 
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Valadares S.A., fundada no início do século XX, por ser, actualmente, uma 

das maiores produtoras nacionais de loiça sanitária e acessórios cerâmicos.  

As fábricas nacionais Sanitana e Sanindusa, também foram contactadas para 

fazerem parte deste estudo, por serem grandes produtoras, ao nível da louça 

sanitária, em Portugal. Mas, infelizmente, não foi possível obter qualquer 

resposta destas unidades.  

Dada a natureza exploratória do estudo, além do cruzamento de informação 

proveniente de pesquisa documental, e da observação de exemplos de 

equipamentos de outras épocas, também foi necessária a realização de uma 

entrevista ao Director de Produção da Fábrica Cerâmica de Valadares, S. A., 

para melhor perceber a história e funcionamento desta unidade fabril. 

Resumindo, a dissertação será, portanto, constituída por quatro capítulos 

principais.  

No primeiro capítulo, abordar-se-á todos os aspectos que levaram à 

formação, definição e evolução da divisão técnica da nossa habitação - a casa 

de banho. Retratar-se-á também a relação do Homem com este espaço 

doméstico  e com a intimidade e a privacidade que lhe estão associadas, 

assim como será tratado o assunto sobre a alteração dos hábitos domésticos 

e higiénicos que se registaram ao longo da evolução da sociedade. 

No segundo capítulo, será feita uma abordagem ao aparecimento dos 

primeiros objectos utilizados para fins higiénicos, desde os seus primórdios 

até aos nossos dias, dando evidência à forma e funcionalidade que vão 

apresentando ao longo do seu percurso de existência. Será feito um 

percurso histórico de cada um dos cinco principais equipamentos presentes 

na casa de banho: a sanita, o lavatório, a banheira, o chuveiro e o bidé.  

O terceiro capítulo, será dividido em dois temas principais. Neste capítulo, 

que abordar-se-ão os temas anteriores, mas numa perspectiva a nível 

nacional. Aqui se retratará a formação da casa de banho, especificamente 

em Portugal, como espaço próprio e exclusivo para fins higiénicos; e se fará 

uma abordagem ao aparecimento das primeiras unidades fabris nacionais 
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de louça sanitária, assim como será realizada uma análise aos primeiros 

equipamentos fabricados por estas.  

No quarto, e último capítulo, serão, apenas, enumerados alguns 

documentos gráficos como artigos e cartazes publicitários, catálogos e 

tabelas de preços de empresas/fábricas portuguesas de louça sanitária. 

A motivação para desenvolver este trabalho surgiu do gosto e da admiração 

pela arte e indústria cerâmica. O interesse pelo design de equipamento 

sanitário, deve-se ao facto ser um tema muito pouco explorado no âmbito 

do design português, pois raramente se encontram equipamentos sanitários 

como exemplos ilustrativos das várias épocas da História do Design 

Português.  

Uma vez que o nosso país é rico de uma tradição cerâmica, pretende-se, com 

esta dissertação, valorizar, acima de tudo, o bom nível de design alcançado 

pela insdústria sanitária nacional. 
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CAPÍTULO I 

A imagem técnica da “Casa de Banho” 
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1.1. Formação, definição e evolução deste espaço doméstico 

 

 

 

O espaço dedicado à casa de banho na arquitectura apresenta-se como 

herança de variados factores de origem histórica e sociológica que 

contribuíram para a sua definição.  

A este espaço doméstico, actualmente inserido na maioria das habitações do 

nosso quotidiano, tem lhe sido atribuído um significado que evoluiu ao 

longo dos tempos desde a sua caraterização tipológica. A sua evolução está 

constantemente ligada à cultura, aos modos de vida e aos hábitos de 

determinadas sociedades. 

Esta divisão da casa tem vindo a evoluir em paralelo com o 

desenvolvimento das civilizações, mudando a sua localização e o seu 

propósito, de acordo com as diferentes formas de viver e de considerar a 

higiene pessoal. 

De um local meramente funcional, dedicado à higiene do corpo, a casa de 

banho foi evoluindo para um espaço de bem-estar, de descontracção física e 

psicológica, respondendo às exigências dos seus utilizadores.  

Actualmente, a função deste espaço vai muito além do objectivo higiénico. 

Para além de conservar esta função indispensável, a saúde física e o 

relaxamento, são alguns dos aspectos recentemente incorporados, muitas 

vezes já indissociáveis da nova concepção de casa de banho. 

Conhecida pelo último reduto da privacidade, a casa de banho nem sempre 

foi um espaço reduzido a ‘quatro paredes’, com determinados equipamentos, 

como a conhecemos actualmente. 

 

 

1. A imagem técnica da “Casa de Banho” 
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1.1.1. Antiguidade Clássica 

 

 

 

Podemos recuar até à Era dos Metais, até cerca de 3000 anos a.C., para 

encontrar os primeiros espaços destinados à higiene corporal.  

Pioneiros na higiene, os antigos egípcios apreciavam bastante a limpeza. 

Eram muito asseados e tinham grandes cuidados com o corpo, assim como 

com o vestuário e com as suas habitações.2 

A principal preocupação quotidiana com os lares deste povo era despejar os 

lixos domésticos, lutar contra os roedores e o próprio abastecimento de 

água também era uma necessidade diária. 

No interior das habitações egípcias era raro existir água corrente. Alguns 

egípcios tinham poço próprio, mas a maioria tirava a água directamente do 

rio ou de poços públicos abertos nas ruas. 

Não existia saneamento público e cada casa tinha de deitar fora o seu lixo e 

os detritos enterrando-os, despejando-os no rio ou deixando-os num local 

onde os animais ou o sol os destruíssem.3 

As casas típicas eram construídas em tijolo de argila e possuíam cerca de 

quatro divisões. Tinham uma área central de estar, dormir e comer e, 

apresentavam também, um armazém subterrâneo onde se colocavam os 

artigos que necessitavam de se manter frescos.4 

Mas já naquela altura, apesar das escassas condições reservadas à higiene do 

corpo, os egípcios não descuravam a higiene pessoal. Os membros das 

classes pobres lavavam-se no rio, mas alguns tinham bacias em casa e os 

mais abastados gozavam dos confortos de um espaço dedicado às abluções.5 

                                                   
2 MONTET, Pierre - A vida no quotidiano no Egipto no tempo dos Ramsés. Lisboa : 
Livros do Brasil, [19--?], p. 83. 
3 DIOGO, António Dias, (Editor Literário) - História da Vida Quotidiana. Lisboa : 
Selecções Reader’s Digest, 1993, p. 33. 
4 DERSIN, Denise, (Concepção Editorial) - Vida e Sociedade nas margens do Nilo – 
Egipto: 3050-30 a.C. Lisboa : Verbo, 2001, pp. 30-31. 
5 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 33. 
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Dentro dos complexos palácios dos faraós egípcios haviam sido construídos 

elaborados espaços dedicados exclusivamente aos banhos. Estes possuíam as 

suas próprias salas de banho que se encontravam adjacentes aos quartos.6 Os 

aposentos dos donos da casa possuíam salas de banho e instalações 

sanitárias. As salas de banho eram revestidas a pedra; a água das lavagens 

passava por um cano através da parede para um recipiente, a qual, no fim 

das lavagens, era aproveitada para regar o jardim. Por detrás dessas salas 

encontrava-se uma latrina. A retrete era “caiada e provida de um assento 

cavado no calcário e apoiado sobre caixotes de tijolo contendo areia”.7  

Apesar do desconhecimento da banheira, já existia uma “sala reservada às 

abluções, onde um servo aspergia com água o seu senhor”8 (Fig. 1), e 

surgiam igualmente, em algumas habitações, pequenas divisões que 

serviam de latrina.9 Dentro da maioria das casas, o único equipamento 

dedicado à higiene corporal era o bacio que servia para os despejos, uma vez 

                                                   
6 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) - O grande livro de Casas de Banho. 
Linda-a-Velha : Abril/ Controljornal, 2000, p. 17. 
7  MONTET, Pierre - op. cit., p. 30. 
8 TAVARES, António Augusto (Consultor de Edição) - As grandes civilizações 
desaparecidas. Lisboa : Selecções Reader’s Digest , 1981, p. 97. 
9  Ibid. 

Fig. 1 Senhora a banhar-se com ajuda de criadas. Egipto. 
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que nem os egípcios mais abastados tinham água corrente.10 Os mais ricos 

possuíam uma latrina com um “assento de madeira sobre suportes de tijolo 

no qual colocavam um pote de cerâmica que despejavam depois de usado”.11 

Noutras habitações, existia mesmo uma retrete portátil. Esta era “um banco 

de madeira com uma parte de assento cortada e um pote de cerâmica por 

baixo”.12 Fora das cidades, as pessoas mais pobres teriam que se deslocar ao 

campo para realizar as suas necessidades fisiológicas. 

Apesar de ser um povo que prezava bastante a higiene, esta não era uma 

regra. Geralmente, os dejectos eram despejados num canal de água mais 

próximo, quando não eram simplesmente acumulados fora da aldeia num 

vazadouro.13 

O abastecimento de água nas casas e nos serviços públicos era assegurado 

pelas comunidades. Este era feito pelas mulheres que se organizavam em 

grupo e que se deslocavam, ao fim da tarde, ao canal de água mais próximo. 

Transportavam para a aldeia os seus pesados jarros cheios de água, bem 

equilibrados sobre as suas cabeças.14 

As limpezas, as lavagens de roupa e de louças, assim como os banhos, 

precisavam de um grande consumo de água e exigiam que estas mulheres 

efectuassem viagens frequentes ao rio. 

O calor, a poeira e os trabalhos nos campos davam, habitualmente, uma 

grande vontade de se refrescarem tornando a limpeza do corpo numa 

necessidade quotidiana.15 Este povo lavava-se várias vezes por dia, de manhã, 

ao levantar, assim como antes e depois das principais refeições.16 

                                                   
10   DERSIN, Denise, (Concepção Editorial) - Vida e Sociedade nas margens do Nilo 
– Egipto: 3050-30 a.C., pp. 30-31. 
11  DIOGO, António Dias – op. cit., p. 33. 
12  Ibid. 
13  ANDREU, Guillemette - A vida quotidiana no Egipto no tempo das pirâmides. 
Lisboa : Edições 70, 2003, p. 93. 
14  Ibid. , p. 94. 
15 Na maioria das vezes, limitavam-se a lavar o rosto e as mãos, vertendo a água de 
um jarro para um recipiente. Nos dias de maiores limpezas, banhavam-se dentro de 
água, um pouco como numa banheira dos tempos modernos. Ibid. , p. 95. 
16 MONTET, Pierre - op. cit., p. 83. 
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O acto de tomar banho também se associou desde muito cedo a práticas 

religiosas. No Egipto, era regra lavar o rosto e as mãos antes de ofertar 

preces a Ísis, deusa da mitologia egípcia, enquanto aos sacerdotes era 

exigido que banhassem o corpo pelo menos duas vezes por noite e duas 

vezes por dia.17 

Os egípcios gastavam, então, muito do seu tempo em banhos refrescantes e 

eram muito apreciadores do uso de perfumes e óleos aromáticos.  

Para os egípcios a procura da beleza e da saúde era muito importante. No 

vale do Nilo, a beleza e o adorno pessoal eram fundamentais, tanto para os 

ricos como para os pobres, e não apenas por uma questão de vaidade. 

Precisando de se proteger do sol, das poeiras e do vento, os egípcios 

desenvolveram inúmeros unguentos e óleos. Extraídos de plantas, 

juntamente com a incorporação de gorduras de vários animais como “gatos, 

hipopótamos ou crocodilos”18, esta espécie de pomadas amaciava a pele e, 

quando se lhes adicionavam essências aromáticas, como mirra, terebinto ou 

incenso contribuíam para disfarçar o odor corporal, conferindo-lhe um 

perfume agradável (Fig. 2).19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 CORDEIRO, Cristina - op. cit., p. 17. 
18 DERSIN, Denise - Vida e Sociedade nas margens do Nilo – Egipto: 3050-30 a.C., p. 
33. 
19 ANDREU, Guillemette - op. cit., p. 98. 

Fig. 2 Caixa de cosméticos, Egipto, c. 3050 – 30 a. C. 
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Encontramos também nos vestígios das habitações das cidades indianas de 

Harappa e de Mohenjo-Daro a indicação da presença das primeiras salas dos 

banhos utilizadas pela civilização humana. Estas cidades, com formação 

datada entre 2500 e 1700 anos antes de Cristo, localizavam-se no Vale do 

Indo na parte ocidental do sul da Ásia (Fig. 3).20  

                                                   
20 WHEELER, Sir Mortimer - O Vale do Indo. Lisboa : Verbo, 1971, p. 11. 

Mohenjo-Daro 

Harappa 

Fig. 3 Localização do Vale do Indo. Subcontinente indo-paquistanês. No mapa estão
assinaladas as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro. 
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Nos finais do terceiro milénio, no Vale do Indo existiam cidades com uma 

urbanização moderna onde uma civilização avançada se fixou nas margens 

desse rio.21 Numa das mais conhecidas civilizações do Vale do Indo – a 

conhecida civilização Harappeana22 - vivia-se da agricultura e do comércio. 

As habitações desta civilização anunciavam uma grande sofisticação. As 

suas casas ofereciam todo o conforto doméstico, onde geralmente as 

divisões eram amplas. Estas englobavam quartos, alguns utilizados para 

dormir, que se encontravam nos andares superiores para os donos da casa e 

nos andares inferiores para os seus servos. Tinham também jardins, 

terraços, pátios com balaustradas e clarabóias que mantinham o ar fresco, e 

possuíam igualmente uma cozinha e dependências de serviço, assim com 

um poço interno com água fresca e salas de banhos.23  

A aglomeração e a proximidade das pessoas nas cidades originou uma série 

de problemas que não existiam nas aldeias. E para deitar fora os resíduos 

domésticos e satisfazer as necessidades fisiológicas, o habitante da cidade já 

não podia utilizar simplesmente o campo ou a vala mais próximos, como 

fazia antigamente.  

Em Mohenjo-Daro os governantes resolveram a questão de escoamento de 

toda a espécie de resíduos de uma forma engenhosa, construindo o primeiro 

sistema de esgotos do Mundo.24  

                                                   
21 TAVARES, António Augusto - op. cit., p. 44. 
22 A chamada civilização do Vale do Indo tem a denominação de Civilização 
Harappeana, devido à cidade de Harappa. A cidade apresentava sinais de ser 
habitada por uma classe média próspera, organizada sob o controlo de uma 
estrutura municipal, fruto de uma aparente consciência cívica. “Civilizações da 
Antiguidade/Civilização do Vale do Indo” publicado em 24 de Janeiro de 2011 in   
http://pt.wikibooks.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%B5es_da_Antiguidade/Civiliza%C
3%A7%C3%A3o_do_Vale_do_Indo [Consult. 21 Fev. 2011]. “A civilização do Vale do 
Indo” por Júlio da Silva, publicado em 2006, in http://www.cao.pt /surya/js_29_1.htm 
[Consult. 21 Fev. 2011]. 
23 TAVARES, António Augusto - op. cit., p. 44. 
24 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 27. 
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As casas de Mohenjo-Daro já possuíam espaços para as necessidades 

fisiológicas e latrinas, assim como as habitações de Harappa. As casas, 

muitas vezes estruturas sólidas e de apreciável tamanho, consistiam em 

compartimentos dispostos em torno de um pátio, com escadas de acesso a 

uma cobertura em terraço ou a um andar superior. Estas habitações 

possuíam, ainda, um espaço para os banhos, um poço e ocasionalmente uma 

latrina no piso térreo ou no primeiro andar (Fig. 4, 5 e 6).25 No meio meio da 

                                                   
25 WHEELER, Sir Mortimor – op. cit., p. 21-25. 

Fig. 4 Latrinas em Mohenjo-Daro. A alta qualidade das instalações sanitárias reflectiam um
nível de vida muito satisfatório. Fig. 5 Sistema de drenagem de águas. Escoadouro. Harappa.
Fig. 6 Sistema de drenagem de águas. Valeta construída com tijolos cozidos.  Mohenjo-Daro. 

4 

5 6 
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cidadela de Mohenjo-Daro, onde se encontrava a Grande Piscina (Fig. 7 e 

Fig. 8), os edifícios eram construídos com tijolo cozido. As habitações eram 

abastecidas de água, através de poços revestidos de terracota, e servidas por 

um sistema de esgotos cujo traçado seguia o das ruas.26  

Todas as casas, dentro da cidade, apresentavam, então, sistemas de esgotos e 

canalização com ligações a uma rede pública de saneamento.  

A cidade de Harappa obedecia a um plano de urbanização extremamente 

moderno. Os grandes blocos de habitações eram delimitados por ruas 

amplas, intersectando-se perpendicularmente. O sistema de esgotos era 

perfeito para aquela altura, pois possuía poços-colectores, seguindo o plano 

das ruas, ralos de esgoto, valetas de tijolo cozido e escoadouros.27 

Este povo acabou por desenvolver um importante privilégio que na 

actualidade é bastante apreciado por todos nós: a água distribuída por rede 

pública.28   

                                                   
26 TAVARES, António Augusto - op. cit., p. 44. 
27 Ibid. 
28 “Saneamento Básico: Como tudo começou” por Sonia Rosalie Buff, publicado em 
15 de Janeiro de 2010, in “ONG Elo Ambiental” in http://www.eloambiental. 
org.br/blog/?p=348 [Consult. 19 Dez. 2010]. 

Fig. 7 e Fig. 8 Grande Piscina, em Mohenjo-Daro. As escadas de tijolo com os seus degraus de
madeira assentes no betume ou asfalto conduziam ao pavimento da piscina, que media 11,7 m
× 6,9 m. O asfalto foi também usado para impermeabilizar a piscina. 

7 8 
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Cada casa dispunha, já na altura, de um espaço dedicado aos banhos, como 

foi referido anteriormente. Este espaço, a sala dos banhos, tinha o chão 

pavimentado em declive e possuía um sistema de escoamento de água.29 

A água utilizada para os banhos era puxada com a ajuda de baldes, através 

de poços revestidos com tijolos de barro cozido, e seguidamente era 

despejada em pequenos reservatórios. Destes a água era encaminhada para 

curtos canos cerâmicos que a deixavam cair sobre o indivíduo que pretendia 

lavar-se.30 

A sofisticação deste sistema de canalização era uma importante 

característica destas cidades. A maioria das cidades do Indo possuíam uma 

avançada rede sanitária. A água usada era conduzida para ductos ou esgotos 

centrais. Ao lado de cada habitação existia uma fossa coberta que exercia 

ligação com uma rede de canais de esgoto que corriam ao longo das ruas 

principais da cidade.31 Em cada intersecção, existia uma fossa com uma 

tampa amovível para permitir a limpeza.32 Os esgotos, mantidos por uma 

autoridade municipal, eram forrados de tijolos e tinham aberturas a 

intervalos regulares para inspecção e manutenção. Existiam fossas sanitárias 

e caixas-de-visita espalhadas pela cidade para que os encarregados da 

limpeza municipal pudessem remover qualquer obstrução. Todos esses 

detritos teriam como destino lixeiras fora da cidade.33 

Como nesta civilização, também se encontraram vestígios da formação das 

instalações sanitárias na ilha grega de Creta, situada a sul do mar Egeu, no 

mítico palácio de Cnossos.34 

A cerca de 1700 a.C., um terrível terramoto destruiu brutalmente a cidade 

de Cnossos.35 A reconstrução desta cidade foi entregue aos cuidados de 

                                                   
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 As ruas eram largas, pavimentadas e drenadas por esgotos cobertos. Esses canais 
de escoamento ficavam a cerca de meio metro abaixo do nível do pavimento e, 
geralmente, eram construídos em alvenaria de tijolos com uma argamassa de 
barro. Ibid. 
32 Ibid. 
33 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 27. 
34 Cnossos foi uma importante cidade nos últimos tempos gregos e romanos. 
HOOD, Sinclair - História Mundi - Os Minóicos. Lisboa : Verbo, 1971, p. 16. 
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pedreiros e arquitectos que, naquela época, já possuíam um sentido de 

conforto particularmente apurado.  

Na construção de palácios da civilização Minóica36 apresentavam-se 

estruturas complexas. Com estrutura de colmeia, os palácios cresciam 

regularmente por meio de junção de novos elementos.37  

Os palácios eram compostos por um amplo pátio interno central, por várias 

escadarias, por pequenos jardins e recintos reservados a cultos religiosos. A 

esses mesmos recintos estavam associadas casas, extremamente espaçosas, 

com o interior dividido em várias divisões pequenas, lojas, numerosas salas 

de banhos, oficinas e armazéns.38 

Na maioria das habitações desta cidade, as salas de banho encontravam-se 

abaixo do nível do chão, num pequeno compartimento, denominadas por 

“bacias lustrais”39, para as quais se descia por uma escada. Nesta divisão 

existia uma retrete, com assento, como acontecera no Egipto, colocada por 

cima de um esgoto.40 

As vulgares salas de banho tinham tinas, que normalmente eram feitas de 

barro ou talvez de metal, sendo muito semelhantes no tamanho e na forma 

às banheiras utilizadas no início do século passado. Os lavabos eram 

dispostos junto a paredes externas, o que acabou por ser uma característica 

constante dos palácios e das casas de Creta.41 

                                                                                                                                 
35 TAVARES, António Augusto - op. cit., p. 65. 
36 A civilização Minóica foi uma importante civilização europeia que surgiu por 
volta de 2000 a.C. na ilha mediterrânica de Creta. Esta antiga civilização é chamada 
Minóica em honra de Minos, o rei lendário em cujo palácio labiríntico, em Cnossos, 
se dizia que vagueava o Minotauro, meio homem e meio touro. DIOGO, António 
Dias – op. cit., p. 42. 
37 AA. VV. - História Universal – O Homem nas suas origens; O mundo Pré-
Clássico; Antiguidade Clássica. Lisboa : Lexicultural, 1989, p. 194. 
38 “Arte antiga – Arte Minóica” in http://www.fluirperene.com/apresentacoes/ 
arte_minoica.pdf [Consult. 19 Dez. 2010]. 
39 HOOD, Sinclair - op. cit., p. 77. 
40 Ibid. , p. 86. 
41 Ibid. , p. 77. 
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As salas de banho “eram revestidas de alabastro e decoradas com frescos, 

equipadas com banheiras fundas” que eram consideradas “pequenas 

maravilhas de conforto”.42 

O palácio de Cnossos, conhecido pelo seu majestoso terraço, pelos pátios 

inferiores, pela decoração mural e pelo seu gigantismo, também possuía um 

complicado sistema de drenagem de águas residuais – águas pluviais e de 

excreção. Este sistema que transportava a água nos palácios minóicos era 

construído em pedra e terracota. Constituído por canos de barro 

segmentados, encandeados por cordas, possuía um esgoto que descarregava 

as águas a uma distância considerável da origem (Fig. 9).43  

As restantes habitações da cidade também possuíam este sistema de 

canalização. Os canos passavam por baixo dos quartos do andar térreo da 

parte residencial, onde os esgotos recebiam os despejos dos andares 

superiores por condutas verticais.44 

                                                   
42 TAVARES, António Augusto - op. cit., pp. 65-66. 
43 “Saneamento Básico: Como tudo começou” - op. cit. 
44 Os canos de esgoto eram suficientemente amplos para que um homem pudesse 
rastejar por eles. HOOD, Sinclair - op. cit., p. 86. 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 9 Canos de barro segmentados, 
encadeados e presos por cordas, 
transportavam a água nos palácios 
minóicos. 
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“A circulação de água através deste dédalo inextricável de mil cantos 
e recantos está executada com mestria, tendo-se recorrido a 
instalações hidráulicas que se contam entre os projectos mais 
aperfeiçoados do grande complexo”.45 

As latrinas que existiam possuíam um reservatório de água que guardava a 

água das chuvas para a descarga dos resíduos excretados.  

“As águas da chuva (torrenciais na Primavera e no Outono) e águas 
de nascente são engenhosamente recolhidas, captadas, distribuídas e 
escoadas. Algerozes, tanques de recolha, cisternas, reservatórios, 
condutas de alimentação, condutas de evacuação de águas sujas, 
esgotos, inúmeras canalizações subterrâneas de argila providas de 
aberturas de inspecção situadas a intervalos regulares”46 (Fig. 10 e 
Fig. 11).  

Cnossos foi o primeiro sítio europeu a ter um sistema organizado de 

canalização de água limpa e de esgotos, assim como foi o primeiro local 

onde apareceu a latrina com descarga.47 

                                                   
45 TAVARES, António Augusto - op. cit., p. 66. 
46 Ibid. 
47 “Saneamento Básico: Como tudo começou” - op. cit. 

Fig. 10 Latrinas, Cnossos. Fig. 11 Acessórios de Latrina. 

10 11 
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Tal como nas antigas práticas egípcias, também na Grécia clássica o banho 

era observado com regularidade. Apesar da escassez de água constituir um 

grande problema, foi na Grécia que certamente o banho prosperou. 

Nos bairros populares de Atenas, a maior parte das habitações eram 

pequenas e compostas de um rés-do-chão, com dois ou três compartimentos 

demasiado exíguos.48 Nem se pensava sequer na possibilidade de nelas 

existirem instalações sanitárias. A higiene, em tais condições de habitat, era 

forçosamente rudimentar.  

Nas poucas casas dos mais ricos, que se apresentavam geralmente maiores, 

já era possível encontrar-se uma sala de banho. Normalmente este espaço 

encontrava-se ao lado da cozinha. Esta associação da sala de banho e da 

cozinha era habitual, pois o calor gerado nesta última divisão era partilhado 

com o compartimento contíguo (Fig. 12).49  

Mas na Grécia o banho não era motivado apenas pela higiene e 

espiritualidade. Além de ser atribuída muita importância à higiene, os 

cuidados corporais e o exercício físico também eram bastante valorizados.  

Entre 800 a.C. e 400 a.C., o banho era uma extensão necessária da prática de 

ginástica50, o que parecia ser indispensável à saúde e ao bem-estar. O 

desporto, mais propriamente a natação51, era um dos pilares da educação 

juvenil ao lado das letras e da música. Bom cidadão era aquele que sabia ler 

e nadar. Numa expressão idiomática, os gregos definiam “o imbecil como 

aquele que ‘não sabe ler nem nadar’”.52  

                                                   
48 FLACELIÈRE, Robert - A vida quotidiana dos Gregos no século de Péricles. Lisboa 
: Livros do Brasil, [1979], p. 21. 
49 Ibid. , p. 25. 
50 “As águas do tempo: a história do banho” por Bruno Vieira Feijó, publicado a 1 de 
Março de 2003, in http://historia.abril.com.br/comportamento/aguas-tempo-historia-
banho-435136.shtml [Consult. 14 Jan. 2011]. 
51 As crianças aprendiam desde cedo a tomar banho e a nadar na orla marítima 
assim como nas ribeiras. FLACELIÈRE, Robert - op. cit., p. 161. 
52 Ibid. , p. 122. 
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Os gregos tomavam banhos por prazer e para ter uma vida saudável. O 

banho era encarado de acordo com os ideais helénicos de beleza, como um 

contributo indispensável à manutenção do corpo “em harmonia”.53 

No século VI a.C., Atenas tinha sido provida de fontes monumentais onde as 

mulheres iam encher as suas bilhas de água. Mas nestas fontes podia-se 

igualmente tomar banho de chuveiro quando as bocas eram 

suficientemente altas, colocando-se o banhista directamente debaixo do 

jacto de água.54  

Nesta época, em todas as cidades gregas as palestras55 e os ginásios56 

aumentaram. Estes edifícios eram providos de fontes, de taças (Fig. 13) para 

                                                   
53 CORDEIRO, Cristina - op. cit., p. 17. 
54 FLACELIÈRE, Robert - op. cit., p. 162. 
55 Lugar especialmente destinado aos exercícios físicos. RACHET, Guy – Dicionário 
Temático Larousse – Civilização Grega. Mem-Martins : Círculo de Leitores, 1992, p. 
183. 
56 Local reservado aos exercícios físicos. Neste lugar, professores privados davam 
aulas de ginástica, tão importantes para a educação grega. Nos ginásios, a par dos 

Fig. 12 Representação da casa grega, na Antiguidade Clássica. 
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abluções e até mesmo piscinas. Os ginásios costumavam ser sempre 

instalados perto de um curso de água, por vezes junto do mar, ou de uma 

fonte para tornar mais fáceis as instalações balneárias.57 

Mas perto dos finais do século V a.C., “o banho ao ar livre foi geralmente 

substituído pela sala de banho, mais confortável, com a abdução de água e 

escoamento através de canos de chumbo”.58 Com o andar dos tempos, os 

ginásios foram munidos de estufas, onde o calor provocava uma intensa 

transpiração aos utilizadores que as frequentassem. Os ginásios acabaram 

por contribuir muito para espalhar o hábito do asseio corporal. 

                                                                                                                                 
exercícios físicos praticados na palestra, ensinava-se também gramática e literatura. 
Ibid., p. 114. 
57 FLACELIÈRE, Robert - op. cit., p. 162. 
58 Ibid. 

Fig. 13 Na Grécia, antes do advento da chegada dos banhos termais, os
atletas banhavam-se ao ar livre numa área próxima ao ginásio. Molhavam-
se a eles próprios com água de louterions – bacias largas suportadas com
um pedestal. Os banhos tomavam-se em conjunto como se pode ver nesta
peça cerâmica com pinturas que datam cerca de 440 a. C. A peça mostra
três mulheres que executam os gestos eternamente graciosos de tomar
banho. 
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Os gregos da época clássica também conheciam e praticavam banhos de 

limpeza e de repouso. Eram tomados numa banheira individual, cujas 

características se abordarão no capítulo seguinte. 

Os banhos públicos também começaram a ser frequentados. Os 

estabelecimentos de banhos públicos apareceram em Atenas a partir do 

século V a.C. e tornaram-se particularmente numerosos no século IV a.C.59 

Quem frequentava os banhos públicos eram sobretudo os indivíduos 

comuns que pouco tinham que fazer. Estes estabelecimentos eram 

frequentados pela higiene mas também pelo convívio. Apreciavam o 

repouso e o conforto proporcionados pelo banho e deixavam-se lá ficar por 

um bom bocado de tempo. No inverno, quando não dispunham de lareira 

em casa, aproveitavam para se aquecerem nos banhos públicos, que 

normalmente possuíam água aquecida.60 

Alguns estabelecimentos teriam salas reservadas às mulheres que eram 

frequentadas por atenienses da classe pobre, escravas e cortesãs. As 

atenienses burguesas não frequentavam os banhos públicos. Estas 

banhavam-se nas suas próprias habitações.61 As mulheres e as crianças 

lavavam-se em casa, numas bacias de bronze montadas sobre pedestais com 

água perfumada, mas sem sabão. Em algumas casas existiriam mesmo 

pequenas banheiras de terracota com pouca profundidade.62 

Numa época mais avançada, durante o Império Romano, tal como os 

gregos, os romanos também valorizavam muito a higiene. Se a Grécia 

encarou o banho como um patamar civilizacional, em Roma este viria a 

atingir requintes inusitados. 

As casas romanas eram completamente privadas de qualquer instalação que 

permitisse uma toilette cuidada, que o clima, a poeira e as roupas 

volumosas e pouco arejadas, tornavam, no entanto, necessária a qualquer 

indivíduo preocupado com a sua higiene pessoal. Assim era preciso, visto 

                                                   
59 Ibid., p. 163. 
60 FLACELIÈRE, Robert - op. cit., p. 164. 
61 Ibid., p. 16. 
62 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 77. 
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estar excluída a possibilidade do banho individual, organizar vastos banhos 

públicos abertos ao grande número de pessoas e que permitissem aos seus 

utentes dar aos seus corpos cuidados atentos.63 

No decorrer da Antiguidade, os romanos, visivelmente influenciados pela 

cultura grega, ampliaram a recorrência do hábito dos banhos realizando a 

construção das famosas termas. Enquanto construíam um dos maiores 

impérios de todos os tempos, os romanos levaram a sumptuosidade das suas 

termas - enormes balneários públicos - aos mais diversos lugares, onde 

qualquer cidadão podia desfrutar dos prazeres proporcionados pelo banho. 

A ablução ligava-se à ideia de repouso e de convívio, pois era uma prática 

social e um ritual simbólico. 

Todas as cidades de dimensões consideráveis tinham pelo menos umas 

termas e Roma tinha dezenas. As maiores termas romanas, conhecidas 

                                                   
63 GANS, Raymonde de – Os Tesouros da Roma Imperial. Lisboa : Amigos do Livro, 
D.L. [1977], p. 45. 

Fig. 14 Plano das Termas de Caracala. 
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actualmente, ficavam na capital do Império. As mais célebres eram as de 

Caracala64 (Fig. 14), construídas entre 212 e 22365, e as de Diocleciano (Fig. 

15), construídas no ano de 29866 e localizavam-se em Roma. Estas estações 

de vastas dimensões ocupavam cerca de 118 mil metros quadrados e 130 

mil metros quadrados, respectivamente.67  

As termas, do latim thermae68, eram estabelecimentos destinados aos 

banhos públicos ou privados. Consistiam em edifícios repletos de vários 

salões que contavam com vestiários, saunas e diversas piscinas.  

As termas compreendiam quatro partes essenciais: possuíam um vestiário 

(apodyterium); uma sala fria (frigidarium), onde se tomavam banhos frios; 

                                                   
64 FREDOUILLE, Jean-Claude - Dicionário temático Larousse – Civilização Romana. 
Mem-Martins : Círculo de Leitores, 1992, p. 169. 
65 GANS, Raymonde de – op. cit., p.118. 
66 CAGNAC – VALETTE, Emmanuelle; MALAIN, Albert - As grandes Civilizações – 
Roma: Mil anos de poder e glória. Lisboa : Selecções do Reader’s Digest, 2003, p. 17. 
67 POIRIER, Jean, (Director Literário) – História dos Costumes – As técnicas do 
corpo. Vol. 2. Lisboa : Estampa, 1998, p. 141.  
68 FREDOUILLE, Jean-Claude - op. cit., p. 169. 

Fig. 15 Termas de Diocleciano. Pintura de recriação imaginária das termas de Diocleciano 
de 1880 feita por Edmond Paulin. 



58 

 

uma sala tépida (tepidarium), onde os banhistas eram massajados com óleos 

e perfumes e possuíam uma estufa (caldarium).69 

Normalmente, os indivíduos passavam de umas salas para as outras, nas 

quais podiam usufruir da existência de outras salas reservadas às 

massagens, às fricções, à ginástica, entre outras. Estas salas eram muitas 

vezes decoradas e ornamentadas com luxuosos mosaicos e eram 

pavimentadas com mármore.70 

A primeira passagem era geralmente pelo tepidarium, ou pela piscina de 

água morna, de seguida passavam pelos vapores do caldarium (Fig. 16), 

bem aquecido por uma fornalha. Depois de mergulharem no banho quente, 

os banhistas entravam no frigidarium para um mergulho revigorante nas 

suas águas frias.71 

                                                   
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 DERSIN, Denise, (Concepção Editorial) - Vida e Sociedade quando Roma 
dominava o mundo: Império Romano 100 a.C. – 200 d.C. Lisboa : Verbo, 2001, p. 71. 

Fig. 16 Caldarium de termas, em Pompeia. As temperaturas de 40º C no
caldarium dos Banhos do Fórum de Pompeia eram toleráveis através da
sombra refrescante e da bacia com água fria. 
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Certas termas dividiam-se em duas partes, uma reservada aos homens e 

outra reservada às mulheres. Noutros casos, o acesso às termas, por homens 

e mulheres, era feito em horários diferentes. 

Com tanto frenesim aos banhos, a engenharia romana teve que se 

desdobrar para acompanhar essa loucura de acesso às termas. Deste modo, 

surgiram as caldeiras (hypocaustum), que geralmente se encontravam no 

subsolo. Eram uma espécie de divisão construída sobre câmaras de gás 

subterrâneas. Este sistema aperfeiçoado de condutas e canalizações permitia 

obter a água e o ar à temperatura desejada.72 

Alguns cidadãos abastados construíam as suas próprias termas para a 

família e amigos, mas a maioria misturava-se com as multidões, em 

pequenos estabelecimentos privados ou nos colossais complexos públicos.73 

Os espaços destinados aos banhos públicos eram um dos maiores prazeres 

da vida urbana e um dos principais locais de entretenimento na 

Antiguidade. Homens livres, mulheres, crianças e até o mais pobre dos 

romanos podiam ter acesso gratuito aos banhos.74  

Os banhos públicos tinham diversas finalidades, entre as quais a higiene 

corporal e a terapia através da água com propriedades medicinais. Mas 

também eram vistos, principalmente, mais como uma actividade social do 

que um ritual higiénico. 

Pequenas ou grandes, as termas, além de serem um espaço de convívio, 

funcionavam igualmente como locais de encontro para reuniões que 

impulsionavam tanto a política como as artes e as ciências. Estes espaços 

eram um ponto de encontro e de troca de informações, que acabaram por se 

tornar símbolos de luxo e, muitas vezes, de decadências dos costumes. 

                                                   
72 FREDOUILLE, Jean-Claude - op. cit., p. 169. 
73 DERSIN, Denise - Vida e Sociedade quando Roma dominava o mundo: Império 
Romano 100 a.C. – 200 d.C., p. 71. 
74 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges – “O Império Romano: Prazeres e excessos” por 
Paul Veyne in História da Vida Privada - Do Império Romano ao ano Mil. Vol. 1. 
Porto : Afrontamento, 1989, p. 193. 
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As termas eram frequentadas igualmente para a prática de desporto, 

reunindo, assim, várias formas de diversão num só espaço. A higiene e a 

vida mundana andavam sempre lado a lado (Fig. 17).  

Na verdade, as termas mais luxuosas eram dotadas de passeios, piscinas, 

bares, bibliotecas, galerias de arte ou até de salas de conferências, o que 

faziam delas verdadeiros espaços de cultura que reflectiam o dinamismo 

das cidades.75  

Os romanos chegavam a passar várias horas do dia nestes locais, onde era 

costume serem frequentadas mais durante a tarde, pois ficavam abertas até 

ao cair da noite.  

Uma visita diária às termas permitia aos romanos a manutenção de um 

regime de exercício, massagem e banhos, recomendado para garantir uma 

vida saudável.76 

Deste modo, os romanos impuseram os seus cuidados de higiene. Não 

existia casa de abastado na qual um banho não ocupasse várias salas, 

especialmente preparadas com uma instalação de aquecimento no subsolo. 

                                                   
75 CAGNAC – VALETTE, Emmanuelle; MALAIN, Albert - op. cit., p. 113. 
76 DERSIN, Denise - Vida e Sociedade quando Roma dominava o mundo: Império 
Romano 100 a.C. – 200 d.C., p. 71. 

Fig. 17 Romanas a exercitarem-se nas termas, antes de 
entrarem na água. 
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O calor proveniente de uma fornalha circulava sob o pavimento e pelas 

paredes para aquecer os compartimentos e as piscinas.77 

Quase todas as propriedades romanas nos campos - as villas78 - dispunham 

de termas. Não havia cidade sem banhos públicos e, se necessário, um 

aqueduto para alimentar e para fornecer as fontes públicas.79 Em território 

português, também se encontram ainda alguns vestígios de termas 

romanas, como por exemplo as Termas de Conímbriga (Fig. 18) e o 

Balneário dos Augustais, soterrado sob as ruas da Prata e dos Retroseiros, 

em Lisboa.80  

Os romanos aproveitavam-se das fontes de água quente em Bath (Fig. 19), 

no sul da Grã-Bretanha, e também na Alemanha ocidental, em Baden-

Baden, Wiesbaden, Ens e Aix-la-Chapelle. Levaram a bom termo grandes 

trabalhos destinados a fornecer água potável às suas cidades.81 

                                                   
77 Ibid., p. 80. 
78 Este termo designava, entre os romanos, a quinta ou a herdade (villa rústica) ou a 
habitação do Amo na sua propriedade (villa urbana – habitação de luxo e de lazer). 
FREDOUILLE, Jean-Claude - op. cit., p. 180. 
79 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges - “O Império Romano: Prazeres e excessos” por 
Paul Veyne in História da Vida Privada. Do Império Romano ao ano Mil, p. 193. 
80 ALARCÃO, Jorge – Portugal Romano. Lisboa : Verbo, 1974, p. 65. 
81 GRIMBERG, Carl - História Universal – O Império Romano e a sua época. Vol. 5, 
Mem-Martins: Publicações Europa – América, 1940, p. 129. 

Fig. 18 Banheira de Termas em Conimbriga. Fig. 19 Banhos públicos em Bath, Inglaterra. As
águas chegavam à temperatura de 45º C. em qualquer lado em que os romanos se
estabeleciam, construíam termas. As ruínas das suas termas ainda hoje são visíveis. 

18 19 
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Este povo possuía também nas suas cidades uma grande quantidade de 

latrinas para dar resposta às funções higiénicas. As cidades estavam dotadas 

de numerosas latrinas privadas e públicas.  Mas quanto à existência de 

latrinas dentro das habitações, só alguns privilegiados é que dispunham de 

quantidade suficiente de água corrente nas casas para manter um sistema 

de latrinas.82 Alguns domicílios continham uma sala de águas - uma 

“lavatrina doméstica”.83 Este exíguo compartimento, anexado à cozinha e 

reservado às lavagens, foi complementado, na nova domus84 romana (Fig. 

20), com um balneário composto por várias dependências. 

                                                   
82 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges – “Vida privada e Arquitectura domésticas na 
África Romana” por Yvon Yhébert” in História da Vida Privada. Do Império 
Romano ao ano Mil, p. 303. 
83 CORDEIRO, Cristina - op. cit., p. 19. 
84 Os romanos adoptavam este termo para designar a habitação. Era importante 
distinguir a casa privada, individual, simples ou rica, a domus, da casa de campo – a 
villa. FREDOUILLE, Jean-Claude - op. cit., p. 95. 

Fig. 20 Latrinas privadas da Domus Romana. 
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“Na gama dos cuidados do asseio pessoal, as abluções domésticas, 
com a água de uma selha ou de uma banheira instalada na lavatrina, 
são representativas do modo de vida dos Romanos dos primeiros 
séculos e nada têm que se compare com as complexas operações de 
asseio corporal dos últimos tempos da República e do Império”.85  

Relativamente às latrinas públicas eram, em muitos casos, colectivas - num 

único espaço podiam reunir-se cerca de vinte lugares que se ligavam a um 

esgoto urbano -, onde eram proibidos os despejos na via pública. Os lugares, 

com cerca de 60 centímetros, eram separados com pequenos muros com 

mais ou menos oitenta centímetros de altura que serviam para apoiar os 

braços e também para separar o utilizador do seu vizinho. Colocadas sobre 

um canal percorrido de água quente (águas vindas dos banhos)86, o 

utilizador sentava-se sobre uma pedra vulgar ou de mármore que possuía 

uma abertura oval ou redonda (Figs. 21, 22 e 23). Estes locais eram 

abastecidos com água corrente que, seguidamente, era escoada por caleiras 

para o canal colector, o que mantinha todas as latrinas sempre limpas.87 As 

latrinas utilizadas pelos homens eram maiores e mais sumptuosas do que as 

das mulheres.88 

Os dejectos eram libertados através de um sistema de escoamento 

altamente sofisticado que permitia que essas instalações se mantivessem 

sempre razoavelmente limpas.89  

Em suma, pode verificar-se que já na Antiguidade, existiam vários e 

complexos espaços específicos dedicados à higiene.  

Para se perceber a evolução das casas de banho, não interessa só saber que 

existiu a formação de um espaço físico exclusivo para os actos higiénicos, 

                                                   
85 POIRIER, Jean – op. cit., p. 142. 
86 ADKINS, Lesley ; ADKINS, Roy – A Civilização Romana. Lisboa : Estampa, 2000, 
p. 51. 
87 POIRIER, Jean – op. cit., p. 149.  
88 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges - “Vida privada e Arquitectura domésticas na 
África Romana” por Yvon Yhébert” in História da Vida Privada. Do Império 
Romano ao ano Mil, p. 303. 
89 “História de casas-de-banho” por Osiris, publicado em 12 Fevereiro 2009, in “Blog: 
Osirislux” in http://osirislux.blogspot.com/2009/02/historia-de-casas-de-banho.html. 
[Consult. 11 Nov. 2010]. 
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interessa também saber que estes dois povos, grego e romano, foram os 

principais precursores do sistema hidráulico que canalizava águas pluviais e 

fluviais para as termas e para as residências.  

Podemos então perceber que os nossos antepassados, muitas civilizações 

antes da nossa, já tinham a preocupação de criar espaços reservados com as 

condições necessárias para satisfazer todas as suas necessidades fisiológicas 

e higiénicas. Estavam, assim, formados os primeiros espaços que mais tarde 

iriam dar origem à actual casa de banho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 21, 22 e 23 Latrinas públicas romanas. A primeira figura representa latrinas
encontradas na Turquia e datam o séc. I d.C. 
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1.1.2. Idade Média (Séculos V-XV) 

 

 

 

Com o fim do Império Romano e a ascensão do Cristianismo,  as termas 

entraram em decadência. A cultura do banho romano foi desaparecendo 

lentamente e as termas tornaram-se um elemento de domínio 

aristocrático nos séculos VIII e IX.90  

A Idade Média chegou e repudiou tanto a prática dos banhos comunitários 

como quase qualquer lavagem feita com água. Este período protagonizou o 

sepultamento dos hábitos de higiene. Chegou mesmo a ser conhecido como 

o período mais sujo da história.  

“Tidos, contudo, como lugares de excesso e licença, apodados de 
‘focos de vício’, os banhos públicos – e com eles a utilização da água 
como instrumento de higiene – mereceriam, pouco depois, a 
condenação expressa da Igreja, crescentemente influente”.91 

O papel da Igreja foi determinante na evolução dos costumes de asseio 

corporal na Europa.92 

Durante a Idade Média, os cristãos ocidentais abandonaram os sofisticados 

rituais de limpeza da Antiguidade. A religião cristã viria instaurar 

preconceitos e impor novos costumes.  

A higiene pessoal era considerada como um costume indecoroso e 

pecaminoso, existindo assim um grande repúdio pelo banho. Dizia-se que o 

contacto da água com o corpo era a via mais próxima do pecado. 

Dessa forma, teriam que se evitar os banhos públicos, tão usuais entre os 

romanos e os árabes.  

                                                   
90 “Casas de banho da Roma antiga eram loja, biblioteca e prostíbulo num só lugar” 
por Giovana Sanchez, publicado em 12 Dezembro 2009, in “Blog: História Viva” in 
http://historianovest.blogspot.com/2009/12/casas-de-banho-da-roma-antiga-eramloja. 
html. [Consult. 14 Jan. 2011]. 
91 CORDEIRO, Cristina - op. cit., p. 19. 
92 POIRIER, Jean – op. cit., p. 156.  
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A Igreja, enquanto poder político e cultural absoluto, abominava os banhos 

por serem “propícios à devassidão e ao amolecimento dos costumes”93, 

considerando-os, assim, como uma prática pagã. O preconceito teológico em 

relação aos cuidados de higiene corporal iria provocar consequências 

nefastas na saúde da população europeia. 

Deste modo, muitos balneários foram destruídos ou encerrados com o 

triunfo do Cristianismo. Os antigos aquedutos e redes de esgotos foram 

desaparecendo, dando lugar a um período de imundice com consequências 

desastrosas para a Europa, pois a total ausência de higiene por parte da 

população foi a principal causa das constantes epidemias que assolavam 

toda a parte do mundo.94 

Mas no que toca aos asseios corporais, segundo Jean Poirier, alguns 

fervorosos defensores desta época sustentam que, pelo contrário, a higiene 

na Idade Média era de excelente qualidade no que toca ao uso dos banhos. 

Outros descrevem que o ascetismo cristão influenciou suficientemente 

todas as classes da sociedade dando-nos uma imagem de uma “Idade Média 

que não usava banhos e que se lavava muito pouco”.95 

Num tempo em que as casas eram pequenas e mal iluminadas, por volta do 

ano de 1170, a vida nas grandes cidades europeias decorria, em grande 

parte, nas ruas.96  

As cidades medievais, de ruas estreitas, eram pequenas, densamente 

povoadas, barulhentas e sujas. A maioria das ruas não tinha pavimentação e 

tão pouco sistemas de canalização, acabando por se transformar em sítios 

repletos de lixo e imundice.97 

Os esgotos que existiam encontravam-se a céu aberto e não havia 

iluminação nem passeios, à excepção de algumas artérias principais da 

                                                   
93 MARQUES, A.H. de Oliveira - A Sociedade Medieval Portuguesa. Lisboa : Livraria 
Sá da Costa, 1964, p. 103.  
94 “História do banho” por Sanitana – Decor & Design in http://www.sanitana.com/pt/ 
decordesign.php?area=05 [Consult. 14 Jan. 2011]. 
95 POIRIER, Jean - op. cit., p. 157.  
96 DERSIN, Denise, (Concepção Editorial) - Vida e Sociedade no tempo da cavalaria 
– Europa Medieval: 800-1500. Lisboa : Verbo, 2001, p. 121. 
97 “Saneamento Básico: Como tudo começou” – op. cit. 
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cidade. Quando chovia a cidade transformava-se, portanto, num verdadeiro 

pântano.98 

A típica casa de habitação medieval era, na sua maioria, composta por uma 

só divisão mais ou menos grande que servia para tudo.  

A residência, de cariz plurifuncional, era um lugar “público e não privado”.99 

Dos poucos compartimentos existentes, havia um que servia para cozinhar, 

comer, receber convidados, fazer negócios e, à noite, para dormir. Estas 

diferentes funções realizavam-se mediante uma mudança adequada dos 

artefactos que existiam, conforme a sua necessidade.100 

Desta forma, para muitos, as habitações eram pouco mais que refúgios que 

serviam para dormir: eram muitas vezes, lugares e instrumentos de 

trabalho.  

Rudimentar e superpovoada a casa era mais um instrumento de trabalho do 

que um interior. Logo, a sua estrutura estava condicionada pelo facto de 

desempenhar ou não essas funções e, também, pelo modo como elas se 

desenvolviam, o que acabava por influenciar a organização do espaço 

doméstico.101 

Além disso, a concepção da dimensão de uma casa em relação ao número e 

à composição dos seus habitantes não era a mesma para todos. Esta variava 

conforme os grupos sociais, os períodos históricos e, provavelmente, 

também conforme as regiões. A casa em que cada um habitava era, 

portanto, o reflexo do seu nível social, das suas possibilidades materiais, do 

seu labor e da sua cultura.102 

Tanto a casa do camponês como a do burguês possuíam, muitas das vezes, 

uma única divisão. A única diferença que se podia notar entre as habitações 

                                                   
98 DERSIN, Denise - Vida e Sociedade no tempo da cavalaria – Europa Medieval: 
800-1500, p. 123. 
99 RYBCZYNSKI, Witold - La casa: Historia de una idea. San Sebastian : Nerea,  2003, 
p. 38. 
100 Ibid. 
101 SARTI, Raffaela - Casa e Família: Habitar, Comer e Vestir na Europa moderna. 
Lisboa : Estampa, 2001, p. 138. 
102 TRINDADE, Luísa – A casa corrente em Coimbra - Dos finais da Idade Média aos 
inícios da Época Moderna. Coimbra : Câmara Municipal de Coimbra, 2002, p. 11. 
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destas duas classes sociais seria a utilização dos materiais que a constituíam. 

A casa do burguês podia ter as paredes construídas com pedra e cal, 

enquanto a do camponês seria construída com taipa ou adobe.103 

No entanto, além da casa de habitação eram necessárias outras 

dependências. A casa era sempre circundada por divisões destinadas à 

lavoura - como era o caso da “adega para o vinho, o celeiro para o trigo, a 

eira, o palheiro para o feno e para os carros, o estábulo, a queijaria, a 

pocilga”104 -, cujo tamanho e quantidade variava consoante a importância 

das terras ou da riqueza do indivíduo. 

Todavia, a estrutura extremamente simples que a habitação apresentava - 

quase rudimentar -, no caso de existir apenas uma ou duas divisões para 

albergar uma família comum, sofria alterações quando existia um maior 

número de pessoas, em vez de uma pequena família, a fazer parte do 

mesmo aglomerado, o que fazia com que passassem a existir aposentos 

separados, ou divisões distintas para os diferentes actos da vida.105 

Os compartimentos, a privacidade e o conforto aumentavam com a 

prosperidade do proprietário. E embora a noção de conforto, desta altura, 

fosse um conceito rudimentar, até aos finais da Idade Média, muitas casas já 

contavam com o luxo de uma latrina, onde por vezes se situava fora da 

habitação propriamente dita.106  

Até ao final da Idade Média, era bastante comum encontrar casas no meio 

rural semelhantes àquelas que se tinham desenvolvido em épocas pré-

históricas. Apresentavam-se “com o chão de terra batida, por vezes coberto 

de areia e palha, de forma rectangular, muitas vezes sem janelas, compostas 

de uma ou duas divisões, com uma lareira central, normalmente 

representada por um simples buraco no chão, construídas de madeira ou de 

                                                   
103 D’HAUCOURT, Geneviève - A vida na Idade Média. Lisboa : Livros do Brasil, 
1944, p. 33. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 TRINDADE, Luísa – op. cit., p. 74. 
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materiais vegetais misturados com lama ou argila, com o telhado de palha 

ou de canas”.107 

Mas, no decurso da Idade Média, essas construções acabaram por ser 

abandonadas ou destinadas a usos não habitacionais e, apesar de o processo 

ter sido lento e não uniforme, acabou inicialmente por abranger os estratos 

mais abastados das comunidades rurais das regiões mais ricas, depois os 

estratos mais baixos e, seguidamente, as regiões mais pobres.108 

Quanto aos espaços que seriam utilizados para a realização da higiene, na 

Idade Média, a abundância de latrinas demonstra, da parte dos construtores, 

uma grande preocupação de proporcionar comodidade aos seus clientes.  

Por volta do ano de 1350, na Europa Ocidental, a retrete podia não passar de 

um buraco ali cavado, embora muitas casas de mercadores já continham 

caves com uma fossa por baixo.109 

Mas foi a partir do século XVI que, em alguns países da Europa, se 

propuseram casas com a existência deste bem necessário: a latrina. A 

localização deste objecto, nas casas das classes menos abastadas, era, 

geralmente, ao fundo da horta, no pátio, num canto perto da cama ou na 

cozinha (Fig. 24).110   

Nos conventos e nos solares, o ideal seria construir tantas latrinas “quantas 

fossem as camas”.111 Na altura, encontravam-se latrinas em pequenas 

divisões que, normalmente, estavam avançadas em relação às paredes 

exteriores, onde havia um assento que permitia que os dejectos caíssem por 

uma abertura no chão, por um tubo de descarga vertical, para uma fossa 

que era periodicamente esvaziada, ou directamente para um rio ou lago, 

caso estes existissem por perto.112 Quando isso não acontecia, os dejectos 

desaguavam numa fossa, “revestida de cinza de madeira desodorizante e 

                                                   
107 SARTI, Raffaela - op. cit., p. 157. 
108 Ibid. 
109 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 154. 
110 SARTI, Raffaela - op. cit, p. 194. 
111 D’HAUCOURT, Geneviève - op. cit., pp. 36-37. 
112 DERSIN, Denise  - Vida e Sociedade no tempo da cavalaria – Europa Medieval: 
800-1500, p. 62. 
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anti-séptica, ou para um depósito”.113 A verdade era que havia imensa 

dificuldade em assegurar a sua limpeza regularmente por falta de 

indivíduos que se dispusessem a fazer tal tarefa. Normalmente a ala que 

continha as latrinas localizava-se junto ao quarto de dormir, chamado de 

dormitório.114 

O uso de mictórios, locais públicos próprios para se urinar - espécie de 

urinóis públicos - também era frequente nas comunidades. Como não 

existiam esgotos nem canos de drenagem, o seu conteúdo, igual a todas as 

águas residuais, eliminava-se como se podia.115 

Utilizavam-se muito os lavatórios e as banheiras, embora não existissem 

propriamente casas de banho. Só nos mosteiros ou em edifícios 

excepcionais, como palácios, é que existia uma divisão dedicada 

exclusivamente ao banho. Nos mosteiros medievais existiam 

compartimentos que incluíam um lavatório, tinas de madeira e um sistema 

de aquecer a água. As banheiras, feitas de madeira, costumavam ser grandes 

e eram portáteis como os restantes móveis existentes.116 Para os raros 

                                                   
113 D’HAUCOURT, Geneviève - op. cit., p. 37. 
114 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., pp. 40-41. 
115 Ibid., p. 48. 
116 Ibid., p. 41. 

Fig. 24 Reprodução de uma miniatura da Idade Média, onde estão 
representadas as latrinas instaladas entre duas casas. 
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banhos de limpeza, utilizavam-se, portanto, selhas onde se deitava a água 

quente (Figs. 25 e 26).117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
117 BOSISIO, Alfredo ; MELZI D’ERIL, Francesco, (Coordenação Editorial) - Os 
Milénios – História das Civilizações: Idade Média – A Europa desde a queda do 
Império romano até à descoberta da América. Vol. 3, Lisboa : Verbo, 1970, p. 214. 

Fig. 25 Em face destas imagens, o fresco do século XIII do banho pré nupcial representado
nesta ilustração, quase nos parece um modelo de candura. Fig. 26 Nesta representação, a
cuba de banho, em madeira, estava revestida com um lençol que servia de proteção contra
farpas e lascas deste material. Por cima, existia um dossel com cortinas para reter o vapor da
água quente. Assim que sai do banho, o senhor é ministrado na forma tradicional por jovens
servos, e prepara-se para se enrolar numa toalha. Pintura de Valério Máximo, de 1470, para
Antoine, duque de Borgonha. 

25 

26 
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As habitações da Idade Média não tinham água corrente, nem saneamento, 

e o mobiliário existente era escasso, situação que, pelo menos em alguns 

locais na Europa, continuou até aos princípios do século XX.118 

Quanto às abluções pessoais seriam, provavelmente, na cozinha. Esta que 

seria a divisão principal da habitação corrente e que abarcava várias 

funcionalidades, como vimos anteriormente, era provida, normalmente, de 

um tanque para as lavagens já com um esgoto que comunicava 

directamente com o exterior.119 

Como não existia água canalizada, o abastecimento de água, para a 

utilização dentro da habitação, era feito no poço da casa, que, por vezes, 

existia nos terrenos dos proprietários; no poço do bairro ou, então, as 

pessoas teriam que ir até à fonte que ficasse mais próxima.120 E na maioria 

das vezes a água também se podia comprar na rua aos aguadeiros - pessoas 

que distribuíam água pelas casas ou que a vendiam na rua.121 

As canalizações dos castelos medievais já eram bastantes sofisticadas, na 

altura. No topo dos edifícios construíam-se cisternas de modo a que fosse 

possível a distribuição de água pelo castelo.122 

Desta forma, ainda se mantiveram algumas ideias de higiene, tendo os mais 

ricos instalado espaços privados para os banhos nos castelos, seguindo os 

princípios dos banhos romanos. Só os grandes palácios senhoriais é que 

possuíam espaços dedicados aos asseios corporais.  

Mas tanto os habitantes das cidades como os dos castelos conheciam bem os 

prazeres do banho. Nas cidades medievais, os banhos eram mais do que uma 

lavagem, sendo lhe atribuído uma importante função simbólica. Como 

refere Rybczynski, “o banho era considerado como um ritual social na Idade 

Média. Muitas vezes fazia parte de festejos como casamentos e banquetes, e 

era acompanhado de conversas, música, comida e, inevitavelmente de 

                                                   
118 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 35. 
119 D’HAUCOURT, Geneviève - op. cit., p. 36. 
120 Ibid. 
121 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 154. 
122 DERSIN, Denise - Vida e Sociedade no tempo da cavalaria – Europa Medieval: 
800-1500, p. 62. 
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amor”.123 O banho ostentativo privilegiava o aspecto festivo em detrimento 

da higiene, com as suas distracções, devaneios e talvez mesmo excessos.124  

Durante muito tempo, o banho integrou-se no convívio doméstico, sendo 

um hábito oferecê-lo também aos convidados (Figs. 27, 28 e 29).125  

Mas, muitas vezes, também frequentavam os banhos pessoas que 

procuravam práticas terapêuticas. Nos banhos terapêuticos, colocavam-se as 

suas virtudes detalhadas num letreiro. A Idade Média atribuía um valor 

curativo ao banho.126  

Nos mosteiros, banhavam-se os doentes e convalescentes. Para os banhos 

usavam-se as mesmas selhas de madeira que se usavam para a lavagem da 

roupa, com a particularidade da utilização de um pano que cobrisse o fundo 

da tina de modo a que se evitasse o ferimento da pele com alguma farpa de 

madeira.127 

Nos mosteiros também se podia tirar proveito dos banhos de vapor. 

Aqueciam-se, numa fogueira, tijolos ou telhas, e uma vez aquecidos, 

punham-nos no fundo de uma tina onde eram regados através de uma 

tampa de madeira com buracos. O paciente envolvido em lençóis, para 

evitar queimaduras, sentava-se na tina e ficava aí o tempo que fosse 

necessário até transpirar o suficiente (Fig. 30).128  

Estes banhos domiciliários tomavam-se, geralmente, de manhã ou depois de 

um exercício que exigisse demasiado desgaste, como, por exemplo, uma 

viagem, uma caçada ou um torneiro.129 

 

 

 
                                                   
123 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 41. 
124 VIGARELLO, Georges - O Limpo e o sujo – A higiene do corpo desde a Idade 
Média. Lisboa : Fragmentos, 1985, p. 33. 
125 BOLOGNE, Jean-Claude – História do Pudor. Lisboa : Teorema, 1986, p. 30. 
126 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges – “Ficções: O corpo” por Danielle Régnier-
Bohler in História da vida privada – Da Europa Feudal ao Renascimento. Vol. 2, 
Porto : Afrontamento, 1990, p. 364. 
127 D’HAUCOURT, Geneviève - op. cit., p. 62. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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Fig. 27 Banhos para homens e mulheres da aristocracia alemã na Idade Média. Nesta
ilustração, estamos perante uma “voluptuosidade associada à prática do banho”. Muitas vezes
tomado ao som de música, seguia-se o repasto servido ao ar livre. Fig. 28 Até ao séc. XVI,
persistiu a tradição romana do banho público. Outro tipo de banhos que sobreviveram na
Idade Média foram os banhos de vapor que tinham chegado à Alemanha através da Europa
Oriental. Nesta xilogravura de Hans Sebald Beham, entitulada de “Os Banhos Femininos”,
podemos notar uma grande semelhança com a sauna dos dias de hoje. Esta semelhança
pode verificar-se pela própria sala, pelos gestos, bancos e baldes de madeira, que se
continuam a usar em determinados lugares. Fig. 29 Banhos medievais. A partir do século
XII, a vida dos ocidentais começou a adquirir certos ornamentos de sofisticação. Existem
muitos exemplos dos rituais dos banhos, que nos chamam a atenção, não apenas para a
higiene corporal, mas para a festividade e celebração em torno deste. Em balneários
públicos, as pessoas, de ambos os sexos, banhavam-se conjuntamente numa água com ervas
medicinais. Valerius Maximus ilustra nesta pintura as “delícias de um banho a dois” debaixo
de um toldo que podia, se desejado, ser fechado para manter o vapor. Este prazer podia ser
prolongado com comida e vinho. 

27 
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As casas medievais desconheciam as mais elementares comodidades e o 

abastecimento de água estava a converter-se num grande problema. A água 

tinha que ser retirada dos poços, reduzia bastante o consumo de água o que 

não estimulava, como é evidente, o uso dos banhos de limpeza,130 

diminuindo assim a higiene pessoal. 

                                                   
130 BOSISIO, Alfredo; MELZI D’ERIL, Francesco - Os Milénios – História das 
Civilizações: Idade Média – A Europa desde a queda do Império romano até à 
descoberta da América, p. 214. 

Fig. 30 Banhos de vapor, portáteis. 
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Aliás, na Idade Média, os antigos critérios do asseio corporal estavam 

centrados na conservação da limpeza do que se via, eliminando a sujidade 

das partes visíveis, dando-se grande ênfase à lavagem das mãos e do rosto.131 

Como não existam, em muitas casas correntes, divisões reservadas às 

abluções, houve uma regressão nos padrões medievais em relação ao hábito 

de tomar banho. Então começaram a existir banhos públicos (Fig. 31), em 

grandes números em quase todas as cidades da Europa.132 Por isso, as 

pessoas mais pobres teriam que se dirigir aos vulgares balneários públicos, 

onde encontravam água quente com alguma pressão.133 

                                                   
131 VIGARELLO, Georges - op. cit., p. 44. 
132 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 47. 
133 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 154. 

Fig. 31 Banhos públicos medievais. De muitos banhos antigos ao ar livre,
situados em fontes termais, são os banhos em Plombières em Vosges, França,
que os prazeres da água quente e fria são celebrados nesta gravura de 1553
feita por J. J. Hugeline. 
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Com as cruzadas proliferaram os balneários públicos134 ou estufas tão 

características da civilização medieval quanto as termas da civilização 

antiga. Com grandes tanques de água aquecida, estavam abertos todos os 

dias, excepto aos domingos e nos dias de festa. Aqui podia tomar-se um 

banho quente, que era sempre difícil de preparar em casa.135 Logo que a 

água estivesse quente, os forneiros mandavam anunciar pela cidade que os 

banhos estavam prontos.136 As famílias frequentavam periodicamente esses 

estabelecimentos e, em muitas cidades, fazia parte do salário dos 

trabalhadores uma quantia para poder usufruir dos banhos.137 

 

 

 

 

1.1.3. Idade Moderna (Séculos XVI-XVIII) 

 

 

 

Nos finais da Idade Média e até ao século XVII, as condições da vida 

doméstica foram mudando lentamente. As casas eram maiores e de melhor 

construção que as dos tempos anteriores.138 

Entre o século XVI e meados do século XVIII verificou-se uma tendência 

para o melhoramento progressivo das habitações, do mobiliário e do 

conforto.139 Propunham-se casas para as camadas populares fornecidas do 

necessário.  

                                                   
134 Os balneários públicos eram explorados por uma corporação e possuíam normas 
estritas de comportamento. Quando se popularizaram os banhos mistos, surgiu a 
promiscuidade e, no século XIV, o balneário era, muitas vezes, transformado num 
bordel. Ibid., p. 149. 
135 BOLOGNE, Jean-Claude – op. cit., p. 31. 
136 D’HAUCOURT, Geneviève - op. cit., p. 62. 
137 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 149. 
138 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 47. 
139 SARTI, Raffaela - op. cit, p. 176. 
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Na Idade Moderna, as preocupações com a saúde pública como conhecemos 

hoje, tiveram maior desenvolvimento. Generalizou-se a pavimentação das 

ruas e construção de obras de canais de drenagem onde escoavam os 

refugos indesejáveis das ruas em direcção aos rios e lagos.  

A partir do século XVIII, o quotidiano foi-se alterando e muita gente já não 

vivia e trabalhava no mesmo edifício. Para alguns cidadãos com certas 

profissões, não se justificava trabalhar no mesmo edifício em que moravam. 

Eram exemplo disso os construtores, advogados, notários, entre outros. Para 

estes, a casa passava, então, a ser, exclusivamente, uma residência.140 A casa, 

que já não era um lugar de trabalho, como acontecera na Idade Média, 

tornava-se num lugar utilizado para passar o tempo de ócio.  

Além da procura do bem-estar físico, iniciava-se a apreciação da casa como 

um contexto para a vida interior que ia aparecendo. O espaço doméstico 

começava, então, a ser dividido em áreas de serviço, de representação e 

privadas.  

O resultado desta separação de funções levou a casa a converter-se, assim, 

num lugar privado. Juntamente com a privatização da habitação surgiu um 

sentido cada vez maior de intimidade, de identificar a casa exclusivamente 

com a vida familiar (Fig. 32).141  

É, portanto, na habitação burguesa do século XVIII que a ideia de 

privacidade doméstica começa a emergir. Esta urgência de privacidade 

desenvolve-se, antes de mais, como necessidade de privacidade em relação 

aos servos. No entanto, dentro da casa, a intimidade pessoal ainda tinha 

relativamente pouca importância. 

Na primeira metade do século XVIII, a casa é invadida por novos 

equipamentos que substituem os seus antecedentes que funcionavam a 

lenha e gás, introduzindo na habitação um novo conceito de qualidade de 

vida – o conforto.142 

                                                   
140 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 50. 
141 Ibid. 
142 Só em 1842 que Larousse dá a definição moderna da expressão conforto, como 
comodidade material, corporal, moral e financeira; atmosfera de bem-estar 
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O conforto no sentido material igualmente com o aperfeiçoamento das 

tecnologias como as de abastecimento de água e aquecimento, assim como 

a melhoria da subdivisão da casa, trouxeram um sentimento cada vez maior 

de intimidade doméstica.143 

As casas tornaram-se, em média, maiores, mais sólidas e salubres. E, no seu 

interior, o mobiliário tornou-se mais rico e os objectos difundiram-se. 

No século XVIII, as casas dos mais abastados apresentavam-se com vários 

andares e divisões espaçosas. Estas eram divididas por paredes de alvenaria 

ou por cortinados, enquanto as dos mais pobres, de um ou dois andares, com 

janelas pequenas para não perder o calor, eram construídas com uma 

estrutura de madeira coberta de tapial, uma mistura de palha e lama. Só no 

                                                                                                                                 
doméstico que transmite uma sensação confortante. No século XVII o conforto 
significava intimidade e, ao mesmo tempo, domesticidade. No século XVIII 
atribuiu-se mais importância ao ócio, à comodidade, no século XIX a elementos em 
que intervinha o mecânico, a luz, o calor a ventilação. BEAUPÉ, Fanny; 
GUERRAND, Roger-Henri - O confidente das Damas. Mem-Martins : Publicações 
Europa-América, 1998, p. 106. “Conforto Térmico – Queremos Casas ou ‘Máquinas 
de habitar’?” por Fausto Simões in http://arquitecologia.org/Queremoscasas.pdf 
[Consult. 28 Dez. 2010]. 
143 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 59. 

Fig. 32 A presença de uma terceira personagem junto do casal retratava a
ausência de intimidade,vivida noutros séculos. 
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século XIX é que se registaria um amplo movimento de difusão de casas em 

pedra ou de tijolos.144 

“As paredes eram construídas com tijolos, em lugar de madeira, os 
tectos eram em ardósia ou pedra, em lugar de palha. As habitações 
eram mais estreitas, […] as instalações higiénicas não existiam ou 
eram igualmente primitivas em cada um dos casos”.145 

Com o fenómeno da introdução de novos equipamentos e da sua 

especialização, surgido nos inícios do século XVIII, os espaços 

multifuncionais tendem a desaparecer. O caminho para a especialização não 

envolve apenas o mobiliário. A própria casa começava a organizar-se 

segundo linhas destinadas a criar lugares separados para as diversas 

funções. 

Nessa altura, os lugares de sociabilidade e os de intimidade, onde se 

praticavam os gestos quotidianos, começavam a diferenciar-se. A intimidade 

ganhava espaços cada vez mais bem circunscritos e fechados. 

“A nova distribuição funcional dos espaços, segundo a diversidade 
dos usos e dos tempos, explica, por exemplo, o aparecimento da 
antecâmara feminina, pequena sala situada perto do quarto e onde 
se podia ir para relaxar”.146 

O aparecimento de inúmeros compartimentos reduzidos, como cubículos e 

recantos, que se encontravam anexados aos quartos de dormir, começavam 

a ganhar novas funções. Passavam a destinar-se aos cuidados do corpo e às 

funções naturais. Desta forma, cada vez mais, a intimidade e o bem-estar 

relacionado com a vida física mais secreta do corpo iria beneficiar do 

aparecimento destes lugares.  

No século XVIII, estes pequenos espaços poderiam ter a denominação de 

“gabinetes” e “guarda-roupas”147, em que os gabinetes serviam para 

trabalhar, para arrumação, serviam também de despensa e, raramente, 

                                                   
144 SARTI, Raffaela - op. cit, p. 157. 
145 CUNCA, Raul - Territórios Híbridos. Lisboa : Faculdade de Belas-Artes, 
Universidade de Lisboa, 2006, p. 41 [citação de Benevolo, Leonardo – Origenes del 
Urbanismo Moderno pp. 15-18]. 
146 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 66. 
147 Ibid. 
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poderiam servir de quarto de banho. Nesta altura era mais frequente a 

existência de uma retrete - espaço definido por “’lugar secreto das 

necessidades da natureza’ quando contém cadeiras e outros baldes de 

necessidades”.148 E relativamente aos “guarda-roupas”, espaços muito 

privados, que serviam normalmente para o repouso, para a limpeza pessoal, 

para a arrumação de vestes ou para alojar criados que se pretendiam ter por 

perto durante a noite, iriam ganhar funções cada vez mais específicas. Estes 

espaços tinham a função de guardar utensílios da esfera mais privada – 

“utensílios da intimidade” -, que, normalmente, não se poderiam ter 

expostos no quarto de dormir nem no gabinete de limpeza pessoal.149 Bidés, 

banheiras portáteis, lavatórios, bacias e baldes de água - todos estes novos 

itens necessários para manter a limpeza do corpo - eram mantidos e 

utilizados nos “garde-robe” - “guarda-roupa” - que existiam nas casas 

aristocráticas (Fig. 33).150  

Passaram a existir também compartimentos da habitação destinados aos 

banhos. Os gabinetes de banhos, reservados à banheira, eram ainda de rara 

existência devido à dificuldade em se ter água corrente e, particularmente 

quente, derivado à complexidade das instalações eléctricas.151 

Poucas pessoas teriam um quarto para o banho nas suas habitações, e quem 

o tivesse estava na moda, pois esta instalação era considerada um acessório 

de moda. Era um luxo ter esta divisão nas suas casas. Tomar banho no 

século XVIII, era uma forma de passar agradavelmente o tempo, em vez de 

uma necessidade (Fig. 34).152 Muito lentamente, o banho instalava-se nas 

classes superiores da sociedade deste século. Os quartos de banho e a 

banheira estariam reservados a alguns nobres antes de se difundirem 

insensivelmente, tornando-se comuns.153  

                                                   
148 Ibid., pp. 66-67. 
149 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 67. 
150 BONNEVILLE, Françoise – The Book of the Bath. London : Thames and Hudson, 
1998, p. 94. 
151 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 67. 
152 RYBCZYNSKI, Witold - op. cit., p. 59.  
153 VIGARELLO, Georges - op. cit., p. 182. 
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Fig. 33 A mulher no seu gabinete de toilette. O trabalho de limpeza era feito secretamente no
seu guarda-roupa. Num século em que a nudez e o banho estavam longe de ser familiares, um 
vislumbre de um tornozelo (barriga da perna) poderia criar alguma agitação. É prova disso, o
olhar cativado do senhor nesta gravura de cerca de 1690 feita por Bonnart. Fig. 34 No século 
XVII, esta pintura, de autor anónimo, teria sido considerada altamente incomum, uma vez que 
retrata beber chocolate associado aos banhos. A banheira é mais ou menos circular e é feita de
metal com um padrão moldado, como uma versão alargada da bacia que se utilizava para os
banhos. O lençol colocado na banheira é provido de rendas, assim como a blusa utilizada pela
senhora, que pousa com um ar irónico. A água quente e fria escorrem de torneiras, dando a
ilusão de água corrente, apesar desta vir de reservatórios colocados no andar superior que 
precisava de ser enchido com baldes de água pelos serventes. O reservatório com água quente
deveria ser aquecido através da queima de lenha num fogão colocado por baixo deste. 

33 

34 
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Para obter um maior conforto e privacidade, as senhoras aristocratas, 

quando se preparavam para tomar o seu banho, utilizavam cortinas corridas 

à volta da banheira para ajudar a produzir um efeito de sauna. As banheiras 

eram enchidas com baldes de água quente ou, de acordo com a última 

novidade, graças a uma caldeira que fornecia a água quente através de 

canos instalados na parede.154 

A distribuição harmoniosa dos compartimentos, dos serviços múltiplos e 

ocultos revelava um requinte nas instalações.  

Findos dois séculos consagrados à rigidez e à etiqueta redescobrem-se 

antigos prazeres, regressando assim a prática do banho. O avanço na 

medicina recomendava o retorno à natureza e à comprovada máxima latina: 

“mens sana in corpore sano” - mente sã, corpo são. Enriquecido com 

essências exóticas, o banho passava também a ter uma finalidade 

cosmética.155 

Os novos espaços, explorados pelos arquitectos, eram muitas vezes locais de 

refrescamento e de descontracção. Privilegiavam a sombra e a humidade, 

pois o banho era tomado com mais regularidade durante os dias de grande 

calor.  

“A casa de banho é feita explicitamente para o calor de Verão. […] O 
banho ainda não parece ser suficientemente frequente nem familiar 
para ser independente do tempo e das estações”.156  

Por esta altura, os arquitectos começaram a instalar casas de banho nas 

mansões da aristocracia. Em 1780, um arquitecto francês, Nicolas Le Camus 

de Mézières, identificou a necessidade de privacidade em espaços onde se 

pudesse refugiar na solidão, uma necessidade que acreditava que a casa de 

banho poderia colmatar. Mézières acreditava que a decoração deste novo 

                                                   
154 DERSIN, Denise, (Concepção Editorial) – Vida e Sociedade durante a Idade da 
Razão – França: 1660-1800. Lisboa : Verbo, 2002, p. 65. 
155 CORDEIRO, Cristina - op. cit., p. 19. 
156 VIGARELLO, Georges - op. cit., p. 85. 
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espaço deveria ser feita cuidadosamente, de modo a trazer para fora a 

sensualidade e requinte dos prazeres da casa de banho.157 

Os mais abastados começavam agora a possuir, nas suas habitações, casas de 

banho. Não só para o Verão, mas também por uma questão de higiene.158 

Mas teve de se esperar pela Era Industrial para se verificar a divulgação 

deste novo conceito de espaços de conforto reservados à prática da 

intimidade entre os estratos médios da população, acabando por se conferir 

um acesso progressivo aos primeiros elementos de conforto sanitário.  

“Os espaços distinguem-se pelas suas funções específicas. O gabinete 
de toilette, junto ao quarto, contem várias mesas, cómodas e 
cadeirões, tudo para o pentear e o vestir; ao lado, uma área chamada 
de “comodidades” contem o material que o pudor convencional não 
colocaria no gabinete de toilette: cadeiras de necessidades, penicos e 
bidés”.159 

Porém, no fim do século XVIII ainda não existia nenhum local destinado à 

“higiene” de alguns aristocratas,160 apesar de ter sido neste século que se 

consolidou o conceito de higiene associado à saúde.161  

O conjunto de mudanças tecnológicas verificadas a partir dos meados do 

século XVIII causou um profundo impacto nos processos produtivos a nível 

económico e social em todo o mundo. Essa inovação tecnológica, sentida na 

altura, provocou a deslocação da população rural para as áreas urbanas. O 

desenvolvimento das indústrias, que atraiu numerosas famílias, as quais iam 

à procura de trabalho, foi uma das causas que contribuiu para o crescimento 

das cidades. As famílias rurais migravam para as metrópoles, no final do 

século, e instalavam-se perto dos novos bairros periféricos junto às fábricas. 

                                                   
157 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 94. 
158 Ibid., p. 96. 
159 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 74. 
160 VIGARELLO, Georges - op. cit., p. 89. 
161 A higiene deixou de ser vista como uma prática restrita à alta sociedade e ao 
gosto pela aparência. Naquela época, difundiram-se as primeiras medidas de 
higiene preventiva generalizada, como lavar as mãos com regularidade e lavar-se 
diariamente com água e sabão com o intuito de combater as grandes epidemias e as 
doenças contagiosas. MIRALLES, Jordi – A Casa de Banho: Higiene e Relaxamento. 
Porto : Global Notícias, 2007, p. 6. 
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Com a proliferação de bairros operários, comum nesta época industrial, 

geraram-se grandes aglomerados urbanos, e o elevado número de 

residentes numa área restrita acabava por causar problemas de higiene, 

sobretudo pela inexistência de um sistema eficaz de saneamento. 

 

 

 

 

 

1.1.4. Idade Contemporânea (Séculos XIX-XXI) 

 

 

 

No século XIX, as condições de vida da maior parte da população eram 

ainda muito precárias. Nos grandes bairros superpovoados das cidades 

industriais, as pessoas viviam em casas que anunciavam uma construção 

pouco sólida e que se dispunham em filas ao longo de ruas que eram ao 

mesmo tempo “canais de esgoto mal cheirosos”.162 

As pessoas viviam em casas sem água, enquanto nas fontes públicas a água 

corria intermitentemente, provocando falha de água durante alguns dias. Só 

existia água, por vezes, em dias alternados e aos domingos falhava por 

completo.163 

Os fontanários públicos eram ainda muito frequentes. Metade das ruas não 

possuía esgotos e as instalações sanitárias eram pouco mais que 

rudimentares. Não existiam, evidentemente, casas de banho. Por vezes nem 

na banca da cozinha havia uma torneira de água fria.164 

                                                   
162 BOSISIO, Alfredo; MELZI D’ERIL, Francesco, (Coordenação Editorial) - Os 
Milénios – História das Civilizações: Idade Moderna e Contemporânea – A Europa: 
o mundo desde os Descobrimentos até aos nossos dias. Vol. 5, Lisboa : Verbo, 1970, 
pp. 137-138. 
163 Ibid., p. 138. 
164 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges – “Fronteiras e espaços do privado: A família e 
o indivíduo” por Gérard Vicent in História da vida privada – da Primeira Guerra 
Mundial aos nossos dias. Vol. 5, Porto : Afrontamento, 1991, p. 67. 
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Estas condições precárias de salubridade, que afectavam sobretudo as 

classes mais desfavorecidas, geravam focos de epidemias que, rapidamente, 

se propagavam às áreas residenciais da burguesia e aristocracia.  

Com a sedentarização acrescida da classe operária e o agravamento das 

condições das habitações as queixas e os desejos tornaram-se mais precisos. 

Algumas pessoas ainda viviam sem água nas suas casas e muitas vezes 

verificavam-se paredes sujas, latrinas sempre entupidas e cheiros 

nauseabundos, o que acabava por criar recriminações contra a sujidade dos 

alojamentos por parte dos inquilinos.165 

“A coabitação de várias gerações numa mesma casa, a frequente 
exiguidade das habitações e a falta de água e de outros meios davam 
às palavras ‘asseio’ e ‘limpeza’ sentidos diferentes dos que nós 
conhecemos hoje”.166 

Durante muito tempo, as comunidades rurais abasteciam-se de água em 

ribeiros ou nascentes próximas, onde as mulheres e as raparigas das 

famílias iam buscá-la167, e a utilização de água, para a higiene pessoal e para 

as lavagens domésticas, começou por ser um serviço público que as cidades 

ofereciam.168 

Como as habitações não dispunham de uma casa de banho com 

equipamentos sanitários, os objectos que utilizavam para os asseios pessoais 

eram portáteis e encontravam-se geralmente nos quartos de dormir ou de 

vestir. Estes poderiam até ser encontrados nas cozinhas. Cada quarto tinha 

uma tina, uma bacia e um cântaro com água, colocados numa mesa-

lavatório com o pente, as escovas e o sabão. As águas sujas eram, 

posteriormente, despejadas para um balde e lançadas no quintal. Mas era, 

geralmente, na cozinha que se cuidava do asseio corporal.169 Esta 

                                                   
165 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges – “Cenas e Lugares: Maneiras de Habitar” por 
Michelle Perrot in História da vida privada – Da Revolução à Grande Guerra. Vol. 4, 
Porto : Afrontamento, 1990, p. 319. 
166 POIRIER, Jean - op. cit., p. 159. 
167 Ibid. 
168 CUNCA, Raul - op. cit., p. 62. 
169 POIRIER, Jean – op. cit., p. 160. 
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dependência era bastante utilizada para os “rituais de higiene, sobretudo nas 

casas de menores dimensões das classes sociais mais baixas”.170  

Só nos finais do século XIX, o avanço da técnica permitiria começar a 

esboçar uma rede de distribuição ao domicílio, generalizando nas grandes 

metrópoles um sistema eficaz de fornecimento de água corrente. A água 

com pressão começou por abastecer as habitações, onde as classes altas 

foram as primeiras a usufruir deste fluído.171 

O abastecimento de água canalizada permitiu a manutenção da higiene dos 

habitantes e a limpeza regular da casa, tornando então a distribuição de 

água uma realidade efectiva. Os aguadeiros, que a pouco e pouco iam 

desaparecendo, foram substituídos. Mas esta inovação do conforto urbano 

não vinha desprovida de inconvenientes: a água passava a ser paga 

consoante a quantidade consumida. Só mais tarde iria surgir uma 

organização de esgotos, para a evacuação das águas sujas.172 

Confinada essencialmente à cozinha, a emergência da canalização 

doméstica, na segunda metade do século, viria a revelar-se crucial para a 

implementação progressiva das casas de banho nos domicílios mais 

comuns.173 

Mas mesmo com a disponibilização de água, a cozinha continuava a ser 

utilizada como espaço para as abluções, visto ter sido a primeira a dispor de 

canalizações.174  

Foi, portanto, a partir do século XIX que, para combater a insalubridade, os 

higienistas se dedicaram à luta contra a sujidade dos bairros urbanos dos 

grandes centros industriais, sobrepovoados pelo êxodo rural, dotando as 

cidades de redes de abastecimento de água potável, redes de esgotos e 

instalações sanitárias públicas.175 

                                                   
170 CUNCA, Raul - op. cit., p. 64. 
171 Ibid. 
172 POIRIER, Jean - op. cit., p. 159. 
173 CORDEIRO, Cristina - op. cit., p. 19. 
174 CUNCA, Raul - op. cit., p. 64. 
175 POIRIER, Jean - op. cit., p. 159.  
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A influência dos higienistas neste século e da educação escolar veio 

imprimir na consciência da população um novo gosto pelo asseio corporal 

para efeitos medicinais, visto que a utilidade da lavagem do corpo se 

impunha apenas por motivos de saúde, pois o asseio quotidiano só se 

resumia à lavagem do rosto e das mãos e só se tomava banho em caso de 

doença.176 

Com efeito, é durante este século que a concepção do espaço doméstico se 

modifica consideravelmente. Na segunda metade do século XIX as casas de 

banho, bem menos luxuosas como aquelas que se encontravam nas 

habitações aristocráticas, começaram a surgir nos novos planos de 

construção dos blocos de apartamentos da burguesia, enquanto os 

residentes existentes tentavam encontrar algum lugar, por mais estranho 

que parecesse, para instalar uma casa de banho.177 Os apartamentos 

burgueses começavam a ter uma divisão e uma funcionalização espacial até 

então desconhecida. Lugares com destinos específicos começavam a ajustar 

a esfera doméstica segundo o ponto de vista público ou privado. Nesta 

altura, o conforto higiénico começa a emergir e a distinguir-se 

fundamentalmente das comodidades aristocráticas. Os espaços reservados às 

funções incómodas e hediondas eram considerados como espaços de 

rejeição. Assim, as cozinhas e as instalações sanitárias, quando existiam, 

ainda rudimentares, isolavam-se das restantes divisões.  

“A intimidade dos corpos e as novas exigências de limpeza corporal 
refugiavam-se nos quartos de vestir e mais tarde e mais 
luxuosamente, nos quartos de banho”.178 

O quarto de vestir respondendo às exigências de um século sem dúvida 

higiénico, mas acima de tudo pudico, escondia todos os instrumentos de 

lavagem dos corpos, pois era inconveniente deixá-los à vista. Estas divisões 

                                                   
176 Ibid., p. 161.  
177 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 109. 
178 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 110. 
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inacessíveis eram uma extensão do quarto de dormir do casal. Os gestos da 

limpeza corporal começavam portanto a privatizar-se.179 

Já desde os inícios do século XIX, a mulher burguesa tinha o direito de 

exigir um quarto de vestir e uma casa de banho. Já era possível observar-se 

a dissociação da área reservada aos cuidados corporais da área das funções 

biológicas.180  

O quarto de vestir tratar-se-ia de uma divisão enorme, porque teria que 

conter muita mobília. Beaupré e Guerrand expõem a descrição de um 

luxuoso quarto de vestir ideal para as classes mais altas feita por um 

historiador do móvel, Henri Havard:  

“Um guarda-fatos com espelhos, já admitido no quarto de dormir, de 
preferência com três meias-portas a fim de se poder ver de costas e 
por inteiro. Um toucador de mármore branco onde se conjugarão 
variados elementos essenciais a uma perfeita guarnição. […] O 
utensílio principal, a banheira, será de prata maciça porque este 
metal propaga perfeitamente o calor. Poderá acrescentar-se um 
aparelho para chuveiros e um sofá para repousar. […] Para aclarar 
este espaço teremos enormes vãos de janelas e uma luz artificial 
distribuída junto dos espelhos por meio de candelabros. As cores 
deverão andar nos tons neutros e cinzentos a fim de deixar ao 
conjunto todo o seu encanto natural”.181 

Deste modo, o quarto de vestir contribuiu largamente para moralizar um 

cuidado corporal, até então, demasiado associado ao comportamento das 

mulheres levianas e envolvido em instrumentos estranhos. 

Nos finais do século XIX, as casas de banho do mundo burguês entregaram-

se, assim, a uma verdadeira propedêutica da intimidade. As primeiras 

propostas para a transformação dos toucadores contíguos aos quartos em 

casas de banho foram decisivas. Esses espaços tornaram-se, acima de tudo, 

rigorosamente em espaços privados, onde só entrava uma pessoa de cada 

vez.182 

                                                   
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid., p. 111. 
182 VIGARELLO, Georges - op. cit., p. 169. 
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A escolha dos objectos era feita de modo a favorecer a funcionalidade do 

espaço e a inutilidade de toda a ajuda exterior. Tornava-se essencial reservar 

o acesso àquela divisão. Era necessário criar um local cada vez mais privado 

onde cada um cuidasse do seu corpo sem testemunhas. Deste modo, viria a 

reforçar-se a especificidade deste espaço e dos seus objectos (Fig. 35).183 

No século XIX, as tinas de madeira que eram utilizadas para o banho foram 

substituídas por banheiras em chapa de ferro assumindo diferentes formas e 

dimensões. Os equipamentos mais utilizados e mais práticos na higiene 

diária eram os lavatórios. Estes eram constituídos por uma bacia e uma 

saboneteira, em cerâmica, suportadas por uma estrutura em varão de ferro 

com um balde ou um jarro para a água, que se localizava na base desta 

estrutura (Fig. 36).184  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
183 Ibid. 
184 CUNCA, Raul - op. cit., p. 64. 

Fig. 35 Anúncio publicitário sobre canalizações da empresa francesa
Établissements Porcher of Paris, 1899. 
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Nos finais do século XIX e inícios do século XX, a introdução simultânea de 

água e das canalizações de gás nas habitações veio permitir uma produção 

mais cómoda da água quente, o que acabaria por induzir o desenvolvimento 

de um novo espaço de limpeza corporal: a casa de banho tornava-se num 

“atelier das técnicas de higiene sanitária”.185 

Estes progressos permitiram tornar esses espaços em lugares confortáveis e 

acolhedores proporcionando a recuperação progressiva do antigo conceito 

de banho e higiene pessoal enquanto actividade de lazer. 

Há uma clara evidência que, nos finais do século XIX e nos inícios do século 

XX, a população europeia e norte-americana começava a ficar alarmada 

com a sujidade e cada vez mais preocupada com a limpeza.186 Adolf Loos, 

                                                   
185 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., pp. 125-126. 
186 FORTY, Adrian – Objects of Desire: Design and Society since 1750. London : 
Thames and Hudson, 1995, p. 159. 

Fig. 36 Artigos disponíveis no catálogo da empresa Montgomery Ward and
Company, no ano de 1895. A banheira de assento permaneceu popular até
às primeiras décadas do século XX. 



92 

 

num texto datado de 1898, vinha confirmar esta precupação com a higiene 

que se fazia sentir nos Estados Unidos da América: 

“Uma casa sem quarto de banho! Na América seria impossível. A 
ideia de que em finais do século XIX pudesse existir um país com 
milhões de habitantes sem poderem tomar banho diariamente seria 
para a América uma monstruosidade”.187 

Desta forma, as casas de banho adquiriram uma grande importância na 

guerra contra a sujidade e contra a doença,  e eram esperadas condições de 

higiene absoluta nestas divisões domésticas. 

Nas primeiras décadas do século XX, os equipamentos, numa relação cada 

vez mais estreita com as redes de canalização ligadas a um sistema de 

abastecimento de água e saneamento, vão se transformando e 

aperfeiçoando. Assim, os instrumentos tradicionais de lavagem corporal, 

que até à data eram móveis, fixavam-se ao chão e às paredes. A banheira 

deixava de ser móvel e tornava-se fixa ao chão, o balde e a bacia uniam-se 

tornando-se num lavatório autónomo com base fixa com uma torneira de 

água corrente, quente e fria.188 

Num modelo de casa de banho, de grande luxo (Fig. 37), era possível 

encontrar uma banheira, um chuveiro, um lavatório, um bidé e um banho 

de assento.189 O conforto sanitário já não se poderia conceber de outra forma 

a não ser através de uma divisão onde se agruparia uma banheira um 

lavatório e um bidé.190 

Quanto à casa de banho propriamente dita, esta seria decorada no mesmo 

estilo que o gabinete de toilette, do século XIX. Apesar desta divisão ser 

exclusivamente privada, teria que existir um grande cuidado com a 

decoração e com o seu plano de disposição. Era mais importante que tivesse 

estilo e que fosse elegante em vez de confortável. Apresentava-se como uma 

divisão completa de materiais elegantes, folhos, tapeçarias e cortinas de 

chita, musselina e tule. Um espaço encantador mas dificilmente higiénico. 

                                                   
187 CUNCA, Raul - op. cit., p. 133. 
188 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 126. 
189 Ibid., p. 127. 
190 Ibid., p. 139. 
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Não que isso fosse muito importante, uma vez que as abluções eram feitas e 

os utensílios, considerados indecentes, eram arrumados. Desta forma, este 

espaço tornava-se num lugar dedicado à beleza e aos cuidados com a 

aparência.191 

Mesmo no limiar do século XX, os franceses ainda estavam presos a uma 

noção antiquada de um lugar cuja função de limpeza tinha de ser oculta a 

todo custo a favor do seu papel como um templo de beleza.192  

Na Exposição da Higiene, da importante Exposição Universal de 1900, em 

Paris, foi mostrada, pela primeira vez, uma casa de banho Americana. Num 

conceito totalmente revolucionário, tanto tecnológico como em termos de 

inspiração, chamava a atenção para a higiene e para a sua funcionalidade 

afastando quaisquer considerações estéticas. Quando os visitantes desta 

exposição se depararam com tal novidade, a sua primeira reacção foi de 

                                                   
191 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 111. 
192 Ibid., p. 112. 

Fig. 37 Casa de banho, de luxo, do catálogo da empresa J. L. Mott Iron Works, em
1888. Os equipamentos embutidos nos painéis de madeira eram feitos em ferro
fundido e em porcelana esmaltada. 
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total incompreensão e rejeição: a casa de banho “era um laboratório” (Fig. 

38).193  

Mas aos poucos o designado espaço de higiene perdeu os seus adornos 

femininos. O facto de os ornamentos elaborados, de século XIX, serem 

incompatíveis com a higiene levou a uma simplificação do projecto da casa 

de banho e da decoração no início de 1900, criando ênfase nas linhas limpas 

e frias e nas superfícies polidas.194 

“Na casa de banho moderna, domina o gosto geral pelas formas 
nítidas e lisas, linhas direitas, superfícies de fácil manutenção. Esta 
austeridade ambiental, definida como ‘sedutora na sua rigidez 

                                                   
193 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 116. 
194 WEDD, Kit – The Victorian Bathroom Catalogue. London : Studio Editions, 1996, 
p. 11. 

Fig. 38 Casa de banho no séc. XX. A pintura mostra uma casa de banho de luxo dos inícios do
século XX. A decoração é altamente moderna, inspirada no tema da água, notando-se a
localização de um lago no centro da divisão e os azulejos em tons verde e azul. A divisão é
preenchida com os seguintes equipamentos: uma banheira imponente, com um chuveiro por
cima, uma banheira de assento, ambas em porcelana, um duche com uma estrutura tubular
com jactos de água laterais, um bidé e uma sanita, que podem ser escondidos atrás de uma
cortina; ao longo da parede, dois lavatórios com os tampos em mármore, suportados por
apoios tubulares. À parte das pesadas cortinas duplas, tudo nesta casa de banho está em
consonância com o modelo da casa de banho moderna americana, que foi exposta na
Exposição da Higiene em Paris, em 1900. Radical na sua concepção, a higiene e a facilidade
de manuntenção é colocada totalmente em evidência. 
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voluntária por tudo o que transmite de paz, pelo sentimento de 
ordem e necessidade que dela emane’, distingue-se totalmente da 
concepção da intimidade e do corpo em voga durante todo um 
século XIX designado por kitsch”.195 

Dentro das paredes lisas de cores em tons pastel, que não acumulavam 

poeira, lixo ou germes, os equipamentos, agora fixos e abastecidos com 

água de rede pública, passaram a ser projectados para serem funcionais e 

para cumprir funções específicas. A nova casa de banho foi substituindo 

gradualmente o gabinete de toilette, definindo, assim, a confirmação da 

união da limpeza com a beleza.196 

Na escolha dos elementos sanitários existia a preocupação em relação aos 

materiais em que eram produzidos, assim como a cor, a transparência e o 

brilho que apresentavam. Combinavam-se o aço e os níqueis, o vidro e a 

faiança, o esmalte e a cerâmica. Também existia preocupação na escolha de 

torneiras, pois estas enquadravam-se agora num trabalho total de 

decoração.197 

Numa época em que o movimento estético era uma influência 

particularmente forte na decoração da casa de banho, Hermann Muthesius 

(1861-1927)198 comentou sobre a crescente tendência para decorar a casa de 

banho com a mesma qualidade das outras divisões da casa:  

“The bathroom […] is as room that should be as agreeably appointed 
as possible, for bathing is pleasurable and not a necessary evil. Hand 
in hand with increasing importance that is being attached to hygiene 
in our time, there has been a growing tendency to furnish the 

                                                   
195 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 140. 
196 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 116. 
197 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri - op. cit., p. 140. 
198 Hermann Muthesius, um arquitecto alemão, foi um entusiasta da arquitectura 
inglesa na qual baseava os seus projectos. O fascínio de Muthesius prendia-se na 
simplicidade e utilidade dos seus artefactos. Conhecido por promover muitas das 
ideias do movimento inglês Arts and Crafts, o arquitecto foi também um dos 
membros fundadores da Deutscher Werkbund, em 1907, onde passaria a defender o 
desenvolvimento da industrialização e estandardização da arquitectura e dos 
produtos, a eliminação de todo o ornamento, o desprendimento da individualidade 
artística e a forma-função. “Adam Gottlieb Hermann Muthesius” por Paul 
Heitlinger, publicado a 8 de Julho de 2007, em “Tipografia” in http://tipografos.net/ 
designers/muthesius.html [Consult. Setembro 2011] 
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bathroom handsomely, as […] an inviting place in which to 
linger”.199 

Em 1911, uma jornalista da revista americana House and Garden, fazia 

realçar num artigo que a nova casa de banho moderna tinha alcançado o 

saneamento básico quase perfeito, era tempo de considerar a sua decoração 

(Figs. 39 e 40). A autora sugeria: 

                                                   
199 "A casa de banho [...] é a sala que deveria ser tão agradavelmente como possível, 
tomar banho deve ser um prazer e não um mal necessário. De mãos dadas com o 
aumento da importância que se atribui à higiene do nosso tempo, tem havido uma 
tendência crescente para equipar a casa de banho generosamente, como se fosse [...] 
um lugar convidativo para se relaxar.” WEDD, Kit – op. cit., p. 11. 

Fig.39  Casa de banho da empresa Twyfords, 1911. 
Fig.40 Casa de banho, 1911. Anúncio da empresa
Standard Sanitary Mfg. Co. 

39 

40 
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“While conforming to every law of health, the place should be made 
as attractive in its way as any other room in the house”.200 

Nos finais da década de 1920 a linguagem industrial da casa de banho 

moderna sofreu uma transformação: o ideal de saneamento básico era 

acusado de esterilidade, a canalização exposta era uma questão pouco 

agradável e a brancura era considerada monótona. Com a ajuda de azulejos 

coloridos e dos acessórios, como as tampas das sanitas, as donas de casa 

poderiam recuperar a sua casa de banho.201  

A casa de banho, anteriormente posicionada como uma espécie de ”hospital-

dentro-da-casa”, estava agora a ser re-absorvida pelo resto da habitação, 

estando sujeita à mesma atenção decorativa das outras divisões.202 

A decoração da casa de banho era estimulada pela aparência dos 

equipamentos coloridos dos finais dos anos 20. Nos novos projectos para os 

equipamentos que apareceram, por volta de 1930, as banheiras e os 

lavatórios apresentavam-se, geralmente, coloridos e as paredes eram 

forradas de azulejos. Também eram fornecidos conjuntos de acessórios para 

tornar a casa de banho mais harmoniosa (Figs. 41, 42 e 43).203  

Inicialmente, introduziram-se equipamentos com tons pastéis e, mais tarde, 

os fabricantes criaram cores mais intensas, incluindo conjuntos com a cor 

preta. Apesar de os equipamentos coloridos dominarem bastante a 

publicidade sobre as casas de banho, só foram completamente aceites depois 

de 1950, isto devido ao facto de se continuar a pensar que o branco era um 

sinal de higiene.204 

Deste modo, iria surgir a casa de banho moderna com um conjunto de 

equipamentos manifestamente industriais de porcelana vitrificada com 

superfícies laváveis que reflectiam as teorias contemporâneas da higiene. 

                                                   
200 “Em conformidade com todas as leis da saúde, o local deve tornar-se tão atractivo 
como qualquer outra divisão da casa”. LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – The 
Bathroom, the kitchen, and the aesthetics of waste: a process of elimination. 
Cambridge : MIT List Visual Arts Center, 1992, p. 32. 
201 Ibid. 
202 Ibid., p.33. 
203 FORTY, Adrian – op. cit., p. 167. 
204 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 33. 
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As novas normas de higiene pessoal e doméstica, nascidas das reformas de 

saúde com base científica, não tardaram a ultrapassar as exigências da 

utilidade. Surgia uma "necessidade" funcional para manter o corpo limpo e 

as casas limpas.205 

Progressivamente, as habitações passaram então a usufruir de artefactos e 

equipamentos que permitiam efectuar, no seu interior, os rituais de higiene 

pessoal. Desta forma, o que veio ditar a evolução da estética da casa de 

banho foi a higiene, ao invés do conforto corporal. 

                                                   
205 Ibid., p. 9. 

Fig. 41 Ilustração de uma casa de banho, dos anos 30. Fig. 42 Ilustração de catálogo da 
empresa  Kohler, 1928. Fig. 43 Ilustração de catálogo da empresa  West Coast Plumbing 
Manufacturer’s, 1930. 

 

41 
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É no século XX que se dá o alargamento do espaço doméstico, bem como a 

conquista do espaço necessário ao desenvolvimento da vida privada.206 O 

aumento das dimensões do alojamento deveu-se ao acréscimo do número 

de divisões que, por sua vez, impeliu consigo a especialização funcional. 

Começou, portanto, a surgir uma nova configuração do espaço doméstico. 

Composta de várias divisões, geralmente independentes com as utilizações 

modernas da água e do aquecimento, a casa moderna propiciava a cada 

membro da família o direito à sua própria vida privada, de modo a poderem 

apropriar-se de um espaço pessoal.207  

A importância da casa de banho consolidou-se neste século. Uma boa prova 

disto é o trabalho dos arquitectos, que, na primeira metade do século, já 

atribuíam às casas de banho o triplo do espaço utilizado no século anterior, 

tornando-as num lugar de destaque no interior das habitações.208  

A princípio, as casas de banho tendiam a ser instaladas ao lado da cozinha, 

pois era neste compartimento que se encontrava a única fonte de água, e o 

gabinete de toilette, existente ainda em algumas habitações, continuou a ser 

usado para questões de higiene pessoal, até que ambas as actividades 

pudessem ser reunidas numa divisão ao lado do quarto de dormir.209  

A modernização deste espaço – com as novas formas tecnológicas evidentes 

e a novidade dos seus materiais dentro da paisagem doméstica – tornou-o 

num novo ambiente. A liberdade de imaginação que a casa de banho tem 

trazido ao longo da história levou os designers a observarem-na como um 

laboratório que viria desencadear a modernização do resto da casa. A casa 

de banho estava, portanto, prestes a influenciar todas as áreas da vida 

doméstica.210 

                                                   
206 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges – “Fronteiras e espaços do privado: A família e 
o indivíduo” por Antoine Proste in História da vida privada – da Primeira Guerra 
Mundial aos nossos dias, p. 61. 
207 Ibid., p. 76. 
208 MIRALLES, Jordi – op. cit., p. 8. 
209 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 116. 
210 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 25. 
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A casa de banho era vista para além do seu estilo. Era valorizada como uma 

expressão pura da forma num lugar extremamente funcional.211 Começava 

a significar não apenas limpeza mas também estilo.  

Em 1910, a casa de banho já se assemelhava à de hoje em dia. Existia um 

enorme interesse nesta nova divisão, que de repente se tornou numa parte 

essencial da casa. Este espaço, durante à década de trinta, do século XX, 

tornou-se num grande estímulo criativo para os arquitectos e para os 

decoradores que estavam repletos de novas ideias. Nunca antes existiram 

casas de banho tão confortavelmente equipadas. Naquela época, estes 

espaços reflectiam o estilo de vida de uma sociedade previligiada que se 

entregava ao culto do corpo e da higiene pessoal. A casa de banho tinha que 

ser suficientemente grande para se poder praticar exercício físico.212 

A partir de 1931, o conforto acabou por proporcionar estética na vida 

doméstica. Pela primeira vez era a função que criava a decoração e que 

impunha uma clareza decorativa sobre esta, em vez de ser a decoração que 

impunha os seus próprios caprichos arbitrários sobre os objectos que 

envolvia.213 

Definida na sua composição base desde tempos ignotos, a casa de banho 

evoluiu ao sabor de gostos e costumes, para se converter, já em finais do 

século XX, num espaço mais personalizado. 

Com os avanços tecnológicos, como a água distibuída por rede pública e o 

saneamento básico, juntamente com as mudanças culturais, o século XX 
                                                   
211 Ibid., p. 26. 
212 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 140. As dicas dos higienistas começaram a 
ser ouvidas, e as pessoas começavam a preocupar-se com a forma física. “De um 
momento para o outro, a manutenção do corpo muda de estatuto: o prazer 
associado à higiene já não é apenas legítimo, mas obrigatório. Ser desportista torna-
se um dever para quem quer adaptar-se ao seu tempo; já não se trata de uma 
questão de gosto pessoal”. Nos finais do século XX, a novidade é a generalização de 
actividades corporais têm o próprio corpo como fim: “a sua aparência, o seu bem-
estar, a sua realização”. O corpo tornou-se uma identidade pessoal, pois, hoje em dia, 
está em constante exposição. A maioria das pessoas pretende apresentar uma boa 
aparência, parecer jovem, resplandecer saúde e limpeza. ARIÈS, Philippe; DUBY, 
Georges - “Fronteiras e espaços do privado: A família e o indivíduo” por Antoine 
Proste in História da vida privada – da Primeira Guerra Mundial aos nossos dias, pp. 
101-102. BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 173. 
213 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 154. 
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impôs um salto enorme na qualidade de vida das sociedades. Desenvolveu-

se  uma sociedade mais saudável e voltada para a limpeza, beleza e bem-

estar. 

Desde o final do século XX até à actualidade, a casa de banho, um lugar 

cada vez mais asséptico, torna-se num espaço com um certo grau de 

sofisticação, de conforto, descanso e bem-estar. 

Assim, nos dias de hoje, esta divisão passou a ser definitivamente um 

elemento-chave da habitação, onde o seu design e os seus equipamentos 

adquiriram uma grande importância, pois, hoje em dia, exige-se, cada vez 

mais, comodidade, funcionalidade e bem-estar num espaço doravante 

secreto e funcional, a salvo de olhares indiscretos e ao serviço das mais 

nobres funções fisiológicas.  
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CAPÍTULO II 

Equipamentos Sanitários 
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2.1. Instauração do termo higiene214: Civilização do corpo 

 

 

 

Nas sociedades com tradição escrita, os cuidados higiénicos pertencem ao 

saber tradicional transmitido pelos actos e pela imitação destes.215  

Existem alguns hábitos, exercidos no quotidiano, que são tão comuns e 

fundamentais que mal damos conta de que os executamos todos os dias. 

Tarefas primárias como tomar banho e fazer o resto da higiene diária são 

tão simples e vitais que não é possível imaginar como seria não poder 

realizá-las diariamente. Mas, até que fosse aplicada por alguém, a higiene 

pessoal já foi algo completamente desconhecido e demorou a ser 

incorporada à rotina das pessoas. 

Higiene  provém da palavra grega hygeinos, que significa, “o que é são”, “o 

que é sadio”.216 

No seu sentido mais comum, podemos dizer que a higiene significa limpeza 

acompanhada do asseio, compreendendo todos os hábitos e condutas que 

nos auxiliam a prevenir doenças e a manter a saúde e o nosso bem-estar. 

Mas o conceito de higiene tem vindo a mudar ao longo da história da 

humanidade. Como foi apresentado no capítulo anterior, já era possível 

observar-se práticas de higiene na Roma Antiga, pois já naquela altura 

                                                   
214 Higiene, s. f. (do Fr. hygiène). 1. Conjunto de práticas e princípios que visam 
preservar e melhorar a saúde.  Asseio. […] 2. Limpeza e conservação de um espaço, 
lugar ou objecto. ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA; FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN – Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 
Academia das Ciências de Lisboa. Vol. 2. Lisboa : Verbo, 2001, p. 1983. 
215 POIRIER, Jean, (Director Literário) – História dos Costumes – As Técnicas do 
corpo. Vol. 2. Lisboa : Estampa 1998, p. 131. 
216 “Higiene e Segurança nas Escolas” por Ivan Dutra Faria, João Antônio Cabral 
Monlevade. Brasília : Universidade de Brasília, 2008, in http://portal.mec.gov.br/ 
seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf, p. 14. 

2. Equipamentos Sanitários 
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existia uma grande preocupação em tomar banhos de água corrente. 

Durante a Idade Média, perderam-se um pouco algumas destas práticas, que 

duraram até ao final do Império Romano. Esta época ficou marcada 

essencialmente pela sujidade e imundície. Muitas das pessoas, durante este 

período, lavavam apenas as mãos e o rosto, visto que estas eram as únicas 

partes do corpo que andavam à vista de todos. Não obstante, alguns 

mantiveram determinadas ideias de higiene baseadas nos princípios 

romanos, instalando nos seus castelos espaços privados onde, ao mesmo 

tempo que recebiam os seus convidades, usufruiam de banhos e massagens.  

Em plena Idade Média, os banhos eram olhados com receio e eram mesmo 

proibidos em muitas cidades, pois achava-se que estes eram propagadores de 

doenças e, em especial, da peste, que assolou toda a Europa. Considerava-se 

que os banhos também eram causadores do amolecimento da alma, e a 

água quente era apontada como um motivo que levava à dilatação dos 

poros e consequentemente à facilidade de entrada de doenças no corpo. O 

contacto do corpo com a água era considerado pecado. 

Nesta época, a higiene passava por vestir roupa lavada até que ficasse suja, 

porque existia o conceito que esta serviria como esponja para absorver a 

sujidade. 

Apesar de se praticarem actos de higiene, o conceito de higiene, 

propriamente dito, só surge no século XIX, depois das descobertas levadas a 

cabo por Louis Pasteur, um cientista francês. 

No século XVIII os critérios de limpeza eram definidos pelos livros sobre 

boas maneiras. Só neste século é que apareceram os primeiros higienistas. 

Bernardini, Ramazzini, Johan Peter Frank e outros, prepararam as 

mentalidades para as transformações que se realizaram a nível da higiene e 

de assistência social a partir do século XIX.217 A palavra higiene, na 

sociedade ocidental, só teve um destaque maior na vida das pessoas no 

início deste século. Nessa altura, os manuais de higiene começaram a 

aparecer, arrastando consigo vários produtos para melhorar a condição da 

                                                   
217 POIRIER, Jean – op. cit., p. 159. 
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pele e dos cabelos. Os médicos passaram a escrever textos recomendando 

banhos com o uso do sabão. Para evitar as doenças foi instituído o hábito de 

lavar as mãos várias vezes ao dia, antes e depois das refeições, e as roupas 

passaram a ser lavadas regularmente, abrindo-se para isso lavadouros 

públicos.218 

 

 

 

2.2. Equipamentos 

 

 

 

“A evolução mais sensível nos acessórios e equipamentos da casa de 
banho diz respeito aos itens menores que têm avançado ou 
regredindo ao sabor da moral, dos costumes e dos ritos de 
higiene”.219 

  

Antes do aparecimento das casas de banho com canalização, os mais 

simples rituais de higiene pessoal eram bastante trabalhosos. 

Os rudimentares cuidados com o corpo manter-se-iam ligados, durante 

muito tempo, a uma forma de higiene associada a artefactos móveis, que 

mais tarde se tornariam fixos dentro de um espaço próprio para os asseios 

corporais. 

Será, portanto, neste capítulo que se fará uma retrospectiva da evolução dos 

principais equipamentos sanitários que encontramos na casa de banho dos 

nossos dias.  

Comecemos pela latrina, que talvez tenha sido um dos primeiros 

equipamentos utilizados pela civilização humana para fins higiénicos. 

Temos dados que nos mostram que a latrina possa ter sido um dos 

                                                   
218 “A História do Banho” publicado em “Mulher Portuguesa” in http://www. 
mulherportuguesa.com/saude-a-bem-estar/artigos/2266-a-historia-do-banho [Consul. 
29 Fev. 2011]. 
219 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – O Grande livro de Casas de Banho. 
Linda-a-Velha : Abril/ Controljornal, 2000, p. 24. 
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primeiros objectos inventados para satisfazer as necessidades fisiológicas de 

um modo mais “higiénico”. 

 

 

2.2.1. A Latrina / Retrete / Sanita220 

 

 

Passando por várias transformações físicas, tomando várias formas, várias 

dimensões e várias interpretações, a passagem da elementar latrina para 

uma sanita de forma estável e moderna teve um desenvolvimento desigual 

ao longo da história da civilização. 

Em qualquer estudo sobre o asseio corporal estão presentes as latrinas. 

Desde o tempo dos egípcios antigos que é referenciada a existência destas. 

Como foi abordado no capítulo anterior, os modelos ancestrais da actual 

latrina, provêm de pequenos objectos utilizados há cerca de 3000 anos a. C.  

A latrina do povo egípcio encontrava-se atrás das salas de banhos, quando 

estas existiam nas habitações dos mais abastados. Esta era, normalmente, 

“caiada e provida de um assento cavado no calcário e apoiado sobre caixotes 

de tijolo contendo areia”.221 Em algumas habitações, existia mesmo uma 

pequena divisão que servia de retrete. A latrina dos mais ricos era muitas 

vezes conseguida da seguinte forma: colocava-se um “assento de madeira 

sobre suportes de tijolo no qual colocavam um pote de cerâmica que 

                                                   
220 Latrina, s. f. (do lat. latrina). Lugar para dejecções; sentina; retrete; cloaca. 
Retrete, s. f. (do fr. retraite). Latrina; privada; cloaca; sentina. Sanita, s. f. (do lat. 
sanitas, -átis ‘saúde’). Bacia ou vaso em louça, geralmente com tampa, próprio para 
receber dejecções, matérias orgânicas. = Retrete. LEXICULTURAL - Moderno 
Dicionário da Língua Portuguesa. Vol. 1. Amadora : Círculo de Leitores, 1985, p. 
1371. LEXICULTURAL - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Vol. 2. 
Amadora : Círculo de Leitores, 1985, p. 976. ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE 
LISBOA; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Dicionário da Língua 
Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Vol. 2, p. 3329. 
221 MONTET, Pierre - A vida Quotidiana no Egipto no tempo de Ramsés. Lisboa : 
Livros do Brasil, [19--?], p. 30. 
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despejavam depois de usado”.222 Mas dentro da maioria das casas, o único 

equipamento que fazia a vez de uma latrina era um bacio. Era através deste 

pequeno objecto que se faziam os despejos dos dejectos.223 

Também foi referenciado, que, naquela altura, existiriam retretes portáteis 

em algumas habitações. Eram conseguidas latrinas através de “um banco de 

madeira com uma parte de assento cortada e um pote de cerâmica por 

baixo”.224 Quem não tivesse este tipo de objectos nas suas casas, teria que se 

deslocar ao campo para satisfazer as suas necessidades fisiológicas. 

Em Cnossos, há cerca de 2000 anos a.C., como foi retratado mais 

pormenorizadamente no capítulo anterior, foi construído um complicado 

sistema de drenagem de águas residuais, águas pluviais e de excreção. Foi 

nesta cidade europeia que apareceu, então, o primeiro sistema organizado 

de canalização de água limpa e de esgotos, assim como também foi neste 

local  onde apareceu a primeira latrina com descarga.225 As latrinas que 

existiam nesta cidade, possuíam um reservatório de água que guardava a 

água das chuvas torrenciais, que ocorriam durante a Primavera e o Outono, 

e a água das nascentes para a descarga dos resíduos excretados. A água era 

engenhosamente recolhida, distribuída e escoada e colocada em tanques, 

algerozes, cisternas ou simplesmente em simples reservatórios (Fig. 44).226  

No decorrer da Antiguidade, é certo que os gregos também possuíam 

latrinas, públicas e privadas, assim como também usavam “cadeiras 

abertas”.227 Gregos e romanos utilizavam, naquela altura, estes objectos hoje 

caídos em desuso, conhecidos também como “cadeiras furadas” ou “cadeiras 

sanitárias”. Estes artigos, dotados de um orifício no assento para utilização 

                                                   
222 DIOGO, António Dias, (Editor Literário) - História da Vida Quotidiana. Lisboa : 
Selecções Reader’s Digest, 1993, p. 33. 
223 DERSIN, Denise, (Concepção Editorial)  - Vida e Sociedade nas margens do Nilo 
– Egipto: 3050-30 a.C. Lisboa : Verbo, 2001, pp. 30-31. 
224 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 33. 
225 “Saneamento Básico: Como tudo começou” por Sonia Rosalie Buff, publicado em 
15 Janeiro 2010, in “ONG Elo Ambiental” in http://www.eloambiental.org.br/ 
blog/?p=348 [Consult. 19 Dez. 2010]. 
226 TAVARES, António Augusto, (Consultor de Edição) - As grandes civilizações 
desaparecidas. Lisboa : Selecções Reader’s Digest, 1981, p. 66. 
227 POIRIER, Jean – op. cit., p. 147. 
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individual ou colectiva, foram os precursores da sanita contemporânea.228 

Mas foi em Roma, mais propriamente em Pompeia, que se encontraram 

elementos descritivos mais pormenorizados deste pequeno objecto. 

Os romanos, assim como os gregos, dotavam a suas cidades de uma grande 

quantidade de latrinas, públicas e privadas, para dar resposta às funções 

higiénicas. Em algumas habitações privadas de indivíduos 

privilegiados/opulentos, onde já existiria uma quantidade suficiente de água 

corrente para manter um sistema de latrinas, era possível encontrar um 

pequeno compartimento chamado lavatrina. 

Em Pompeia, cada casa tinha, pelo menos, uma latrina, mais ou menos 

confortável ou luxuosa conforme a sua habitação (Fig. 45). A palavra 

latrina, advém do latim lavatrina, cuja origem é o verbo lavare - lavar. A 

lavatrina, ou latrina, era uma instalação rudimentar simples onde os 

romanos cuidavam da sua higiene. Estava reservada às lavagens, e 

localizava-se ao lado da cozinha.229 A água quente chegava à lavatrina com 

facilidade, e tanto as águas das lavagens como as águas da cozinha 

                                                   
228 CORDEIRO, Cristina – op. cit., p. 24. 
229 POIRIER, Jean – op. cit., p. 147. 

Fig. 44 Reservatórios que serviriam para armazenar água, para a respectiva descarga
de latrinas. Os vestígios datam 2900 a. C., em Lothal no Vale do Indo. 
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escoavam-se pelos mesmos esgotos. Para aproveitarem as vantagens dessa 

divisão, a função de latrina, no actual sentido da palavra, instalava-se 

também nesse compartimento, e era servida pelas mesmas canalizações. 

Desta forma, a palavra lavatrina, acabou por designar, simultaneamente, a 

sala de banho e a latrina.230 

Seguindo o exemplo dos gregos, os romanos davam igualmente um grande 

valor à higiene pessoal. Com a construção das sumptuosas termas, os 

banhos públicos confortáveis e acessíveis a todos, tornaram possível manter 

a higiene corporal diariamente. Foram muitos os que abandonaram o uso 

da lavatrina como sala de banho, mas, por outro lado, a lavatrina continuou 

a ser utilizada como latrina, ficando-lhe este nome ligado.231 

Era hábito, em Pompeia, instalar a latrina ao lado da cozinha ou até mesmo 

dentro desta.  

“Quando situada na cozinha, era dissimulada num recanto isolado 
por um tabique ou, por vezes sem qualquer separação. Quando 

                                                   
230 POIRIER, Jean – op. cit., p. 147. 
231 Ibid. 

Fig. 45 A casa pompeiana oferecia todos os elementos de um conforto que só as
técnicas modernas poderiam ainda aumentar. A presença de jardins, de salas
numerosas, de galerias, até mesmo de banhos privados providos de hipocaustos,
conduziu ao aperfeiçoamento deste tipo de arquitectura. 
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estava num compartimento contíguo à cozinha, comunicava com ela 
por uma canalização comum. Era também instalada, com 
frequência, debaixo da escada, ou então dava para o vestíbulo.”232 

Outras vezes, este exíguo compartimento poderia localizar-se isoladamente 

ao fundo da casa, no pátio ou no jardim. Algumas habitações tinham duas 

latrinas, localizando-se uma delas nos andares de cima, cujo despejo era 

feito através de um cano, para a que se localizava no rés do chão. 

Documentos confirmam, ainda, nesta cidade, a existência de latrinas com 

dois lugares e latrinas com um urinol ao lado do assento aberto. 

Nas latrinas públicas os dejectos despejavam-se directamente para o esgoto 

urbano, enquanto nas habitações particulares este sistema era mais raro. Por 

vezes, existiam fossas comuns a duas casas para onde se despejavam os 

detritos das latrinas particulares; noutras habitações as latrinas possuíam 

uma abertura para o quintal, onde se podia fazer a limpeza com uma pá. 

Outras continham, certamente, um recipiente móvel que, podendo ser 

retirado da latrina, servia para receber e despejar os dejectos: era o caso das 

cadeiras abertas que se muniam de um vaso móvel.233 É feita ainda uma 

referência à existência de latrinas que possuíam um pau com uma esponja 

na ponta para se fazer a sua limpeza.234 

Nas casas particulares mais confortáveis e luxuosas, encontravam-se latrinas 

com dois socos (pequenos pedestais) onde o utilizador colocava os pés e 

outros dois socos, mais altos, que sustentavam o assento aberto. O chão era 

fortemente inclinado, o que permitia que as águas do despejo seguissem 

para um esgoto que, embebido na parede, ia dar a um colector geral.235 

No decorrer da Idade Média verificou-se uma grande aplicação de latrinas 

na arquitectura devido ao facto de existir uma grande preocupação em 

proporcionar maior comodidade à população.  

A partir do século XII, divulgou-se, no Mundo Ocidental, a construção de 

fossas cavadas no chão. Nas moradias senhorias encontravam-se dispositivos 

                                                   
232 Ibid. 
233 POIRIER, Jean – op. cit., p. 147. 
234 Ibid. 
235 Ibid., p. 148. 
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deste género. Nos conventos e nos palácios encontravam-se latrinas de 

pedra instaladas em pequenas divisões que, normalmente, estavam 

avançadas em relação às paredes exteriores (Figs. 46, 47, 48, 49, 50 e 51). O 

chão dessas latrinas era inclinado ou possuíam um tubo de descarga 

vertical, para que os dejectos caíssem para os fossos que rodeavam as 

muralhas, no exterior do edifício, ou para um lago ou rio que existisse por 

perto.236 

Nas cidades da Idade Média, nos aposentos das casas mais ricas, existiam 

compartimentos contíguos aos quartos de dormir onde eram colocadas 

                                                   
236 DERSIN, Denise, (Concepção Editorial) - Vida e Sociedade no tempo da cavalaria 
– Europa Medieval: 800-1500. Lisboa : Verbo, 2001, p. 62. 

Fig. 46 O palácio dos Papas, em Avignon, França. A torre das latrinas, edificada por Bento 
XII (segundo L.-B. Labande). Fig. 47 Torre das latrinas, no castelo de Marcoussis, França, 
séc. XIII. 
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cadeiras abertas ou outros dispositivos com vasos móveis. Esses assentos 

ocultavam no seu interior um bacio de cobre ou latão.237 Por vezes, 

utilizavam-se baldes e fossas escavadas no solo, cobertos com tampos de 

madeira, sendo o seu conteúdo posteriormente despejado nas ruas ou 

utilizado como fertilizante.238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
237 POIRIER, Jean – op. cit., p. 150. 
238 BARNETT, Correlli [et al.] - História dos grandes inventos. Lisboa : Selecções do 
Reader's Digest, 1983, p. 31. 

Fig. 48 Vista exterior de uma torre que continha uma latrina, num castelo da Idade Média.
Inícios do século XIII.  Fig. 49  Vista exterior e corte da vista de cima da torre das latrinas, no
castelo de Landsberg, Alemanha. 
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No século XVI, quando os hábitos de higiene tardavam ainda a sedimentar-

se, existiam, em toda a parte das cidades, latrinas com as respectivas fossas, 

apesar destas não terem saída para qualquer tipo de esgoto.239 

Ainda que a latrina fosse muito rudimentar, foi no final deste século, em 

1589, que, um cortesão inglês, Sir John Harrington (1561-1612)240, viria a 

inventar a primeira “sanita/bacia de retrete” com descarga de água 

proveniente de um depósito, a antecessora da sanita moderna. Cortesão da 

época de Isabel I, Harrington, instalou a sua invenção na sua casa de campo 

no Wiltshire241, em Inglaterra, e mais tarde, entre 1591 e 1596, viria a 

instalar outra retrete com cisterna no Palácio Real de Richmond para a 

                                                   
239 POIRIER, Jean -  op. cit., p. 150. 
240 BARNETT, Correlli [et al.] – op. cit., p. 343. 
241 Depois de ter sido banido da corte inglesa, em 1584, por divulgar histórias pouco 
próprias entre as damas, John retirou-se para a parte ocidental de Inglaterra, na 
cidade de Bath, onde no seu seu palácio, mandado construir por si próprio, instalou 
a sua retrete. Ibid., pp. 343-352. 

 
Fig. 50 Castelo de Koenigsburg, na Alemanha. As latrinas estavam normalmente avançadas
em relação às paredes exteriores. Fig. 51 Latrinas do palácio de Augusto no Palatino, Roma.
1: sala em hemiciclo com três nichos na parede; 2: em cada nicho, um assento de mármore
com tampo aberto; 3: no chão, uma bacia pouco funda recebia água que se renovava
incessantemente. Em cada nicho, uma pinta negra indica o escoadouro de mármore para
onde corria a água a fim de facilitar o escoamento. 
 

50 51 
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Rainha Isabel I.242 Ao seu invento foi-lhe dado o nome de Ajax (Fig. 52), 

proveniente de uma expressão shakesperiana “a jakes”, ou privada.243  

John Harrington descrevia a sua retrete como se esta fosse uma simples 

abertura no chão, que não precisava de fossa, já que “uma corrente de água, 

controlada por meio de uma válvula, e um sistema de alavancas, pesos e 

manivelas controlam o Usufruir de uma retrete era uma ideia tentadora. 

Mas a nobreza sentiu-se pouco atraída por este objecto, continuando a 

preferir o bacio, que ao grito de “água-vai”, era despejado na rua. 

A utilização deste objecto foi, sem dúvida, um caso isolado e muito 

avançado para a época. A primeira sanita com autoclismo a ser largamente 

utilizada foi patenteada por Alexander Cummings (1733–1814)244, um 

                                                   
242 BARNETT, Correlli [et al.] – op. cit., p. 343. 
243 Ibid. 
244 “History of Science 2011. Vol. 1” por Mary-Beth Cwikla, publicado a 2 de 
Fevereiro de 2011, in http://historyofscience2011v1.blogspot.com/2011/02/alexander-
cummings-1733-1814.html [Consult. Junho 2011]. 

Fig. 52 Desenho da reconstrução da sanita “Ajax”, de
1594, de John Harrington. 
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relojoeiro londrino, em 1775245 (Fig. 53). Cummings acreditava que o 

sucesso da sanita dependia do formato da bacia da retrete. Este equipamento 

funcionava da seguinte forma: 

“Erguendo um manípulo, accionava-se uma válvula que soltava a 
água contida num reservatório colocado numa posição elevada e 
simultaneamente uma outra que permitia o escoamento do 
conteúdo da bacia metálica para uma fossa”.246

  

Mas esta invenção não correu muito bem, pois os resultados que 

apresentava não eram muito famosos: o autoclismo gotejava. Três anos 

depois, a ideia foi retomada por Samuel Prosser, que introduziu uma 

solução definitiva: a válvula esférica247 (Fig. 54).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
245 CELDRÁN, Pancracio - História das coisas. Lisboa : Editorial Notícias, 2000, p. 
150. 
246 Ibid. 
247 Ibid. 

Fig. 53 Patente do mecanismo de descarga da bacia de retrete de
Cummings, 1775. 
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Nesta época também surgiu a famosa “retrete de Bramah”. Há quem diga 

que Joseph Bramah (1748-1814)248 - engenheiro, inventor e construtor - é o 

responsável pela invenção do autoclismo, assim como da sanita, um 

dispositivo que “lhe trouxe prestígio e reconhecimento”.249 Joseph Bramah 

desenvolveu um novo mecanismo que permitia esvaziar e lavar a 

bacia/tambor ao mesmo tempo250, criando uma bacia sanitária com descarga 

hídrica. Esta era muito cara, totalmente feita em metal e apenas era 

instalada em hospitais e em casas da nobreza251 (Figs. 55 e 56).  

Até 1797, Bramah dizia ter produzido mais de 6000 retretes o que era, para a 

altura, um feito impressionante. 

                                                   
248 “Joseph Bramah, 1748 – 1814” publicado em “The Canadian Museum of Making” 
in http://www3.museumofmaking.org/dbtw-wpd/bios_bramah.htm. [Consult. Março 
2011]  
249 “Morre Joseph Bramah” por Rádio Renascença,  publicado a 8 de Dezembro de 
2009, in http://www.rr.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=73&did=82544 [Consult. 23 
Mar. 2011]. 
250 WEDD, Kit – The Victorian Bathroom Catalogue. London : Studio Editions, 1996, 
p. 57. 
251 “Louça sanitária” publicado em “Conselho Regional de Química – IV Região” in 
http://www.crq4.org.br/?p=texto.php&c=ceramicasleiamais1 [Consult. 19 Fev. 2011]. 

Fig. 54 Desenho de Prosser, 1777. 
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Em 1848, existiam sérios problemas de saúde pública e de poluição nos rios. 

Então o Parlamento inglês aprovou uma Lei de Saúde Pública que 

implicaria novas bases para o saneamento básico. Nos termos desta lei era 

obrigatório instalar em todas as casas, que se construíssem a partir de então, 

uma retrete, em virtude dos convenientes daquele serviço. Era conhecida 

por water closet - armário de água -, devido ao autoclismo.252 O water closet 

era, literalmente, uma espécie de armário que continha no interior das suas 

portas uma sanita e um autoclismo por cima desta (Fig. 57).  

Em memória de John Harington, os camponeses anglo-saxões referiam-se a 

este novo equipamento, por um monossílabo: "John". Quando as pessoas 

pretendiam referir-se a um lugar privado e íntimo, para onde não era de 

“bom tom” levar qualquer companhia, utilizavam a palavra “retrete”.253 

Desta forma julgamos que esta palavra passou a designar, a partir desta 

época, não apenas o próprio equipamento mas também o espaço onde este 

se encontrasse inserido. 
                                                   
252 Os water-closets ingleses, vulgarmente designados por WC, eram bacias de 
porcelana munidas de um autoclismo e ligadas, por tubagens, ao esgoto geral de 
um modo semelhante ao das latrinas romanas. POIRIER, Jean – op. cit., p. 152. 
253 CELDRÁN, Pancracio - op. cit., p. 150. 

Fig. 55  Sanita de Bramah, 1778. Fig. 56 Desenho da válvula de descarga, feito por Bramah.  

55 56 
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O governo inglês disponibilizou verbas milionárias para incentivar 

pesquisas sanitárias e de engenharia e responsabilizou-se também pela 

construção de um sistema de canalização de esgotos. Com a construção 

desta canalização, o fabrico de equipamentos sanitários começava, 

finalmente, a fazer sentido.254 

Após o incentivo oficial do governo, as fábricas de cerâmicas de Josiah 

Wedgwood, Thomas Twyford e John Shanks aliaram-se a outros inventores 

e criaram novos modelos de artigos sanitários, mais propriamente, modelos 

de sanitas. O bronze e os metais mais caros, utilizados no sistema de 

Bramah, foram substituídos por equipamentos cerâmicos.255 

Mas a grande evolução ocorreu em 1870, quando a fábrica de um oleiro 

inglês, Thomas William Twyford (1849-1921)256 (Figs. 58 e 59), em Stoke-on-

Trent, criou inovações no equipamento de Bramah. A sanita que era feita 

em metal foi substituída por uma bacia de cerâmica. Esta, feita numa peça 

                                                   
254 “Louça sanitária” – op. cit. 
255 Ibid. 
256 “People of Stoke-on-Trent” publicado a 24 de Novembro de 2004 in 
http://www.thepotteries.org/people/twyford_thos.htm. [Consult. Maio de 2011]. 

Fig. 57 Water-closet presente no Quarto da Rainha D. Amélia,
no  Palácio da Pena. Séc. XIX-XX.  
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única, apresentava um custo inferior às de anteriormente e possuía um cano 

de saída em forma de S (sifão) para evitar o mau cheiro dos esgotos.257  

As sanitas vitorianas classificavam-se em três tipos principais. Existia um 

tipo em que a água era mantida no tambor da sanita antes de se despejar 

para um recipiente. Este tipo não era muito higiénico, pois o interior da 

sanita ficava sujo e se a água evaporasse, o conteúdo do contentor era 

deixado à vista. Na década de oitenta do século XIX, foram desenvolvidas 

muitas variantes da sanita suspensa. Outro tipo foi a sanita em pedestal, que 

veio eliminar a necessidade de uma caixa feita de painéis de madeira à volta 

da sanita, foi um grande progresso.258 Ao afastar o lixo que as caixas de 

madeira alojavam, tornou-se possível lavar o chão até à base desta. 

As sanitas iniciais eram abastecidas por água sempre a correr, que mais 

tarde foi parada através de uma válvula simples, colocada no depósito. A 

descarga era alcançada quando se abria a válvula que permitia que a água 

                                                   
257 BARNETT, Correlli [et al.] – op. cit., p. 31. 
258 WEDD, Kit – op. cit., p. 57. 

58 59 

Fig. 58 Thomas William Twyford (1849-1921). Fig. 59 Página de catálogo da empresa 
Thomas W. Twyford, Cliffe Vale Pottery, Hanley, 1889. 
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fluísse sem interrupções. Como foram instaladas várias sanitas, em toda a 

Inglaterra, tornou-se essencial desenvolver um método de controlar a 

quantidade de água utilizada em cada descarga.259 

Em 1889, Davis Bostel, um canalizador de Brighton, fez novas 

transformações ao autoclismo existente, inventando um outro que exigia 

menos válvulas e manípulos, funcionando com uma pressão de água mais 

baixa que a anteriormente necessária. Puxando uma corrente, a água descia 

de um depósito em ferro fundido - com uma capacidade de 9 litros e que se 

encontrava colocado numa posição elevada, anexada a uma parede - 

arrastando o conteúdo da bacia. Um sistema de alavanca e bóia controlava a 

abertura de uma válvula, permitindo a entrada de água proveniente de um 

depósito no telhado.260 

Actualmente, usa-se muito o fluxómetro - dispositivo que lança a água em 

jacto a grande pressão e que apresenta a vantagem de uma descarga 

contínua sem limite de duração. Também o plástico, não corrosível, tem 

vindo a substituir as peças de ferro fundido dos sistemas mais antiquados.261 

Em 1890, a sanita triunfou plenamente em todo o território europeu. Nesta 

década, houve um modelo que se tornou famoso. Tratava-se do “modelo 

crisântemo”, com um rebordo e uma tampa de madeira polida e uma sanita 

de louça decorada com motivos florais alusivos à planta do mesmo nome 

(Fig. 60).262 Naquela época, muitas das louças sanitárias apresentavam uma 

decoração floral ou motivos orientais consentâneos com “l’air du temps”.263 

Nesta altura deu-se, portanto, um sinal de arranque para uma vaga de 

progressos em matéria de saúde pública.  

Na América, as primeiras sanitas – os water closets - patenteados nos anos 

de 1830, ainda não estavam ligados a um sistema de canalização, e, 

ambientalmente, eram um pouco diferentes daquelas que normalmente se 

                                                   
259 Ibid. 
260 BARNETT, Correlli [et al.] - op. cit., p. 31. 
261 Ibid. 
262 CELDRÁN, Pancracio - op. cit., p. 150. 
263 CORDEIRO, Cristina – op. cit., p. 24. 
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encontravam fora de casa, aparentando ser simplesmente “um buraco no 

chão”.264 

A indústria sanitária americana desenvolveu-se a partir de 1847, apesar de 

ter sido ofuscada pelas exportações das empresas britânicas. Nos anos de 

1860 este tipo de artigos eram uma caraterística de luxo nos lares 

americanos. Mas foi no período entre 1870 e 1910 que se assistiu a uma 

rápida expansão da indústria norte-americana, com a formação de dez 

grandes fabricantes de artigos sanitários.265 

A sanita em ferro fundido, que era o modelo com maior produção naquela 

altura, apresentava uma bacia que mecanicamente era voltada para baixo 

para esvaziar o seu conteúdo. A falta de água com pressão deixava 

                                                   
264 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – The Bathroom, the kitchen, and the 
aesthetics of waste: a process of elimination. Cambridge : MIT List Visual Arts 
Center, 1992, p. 28. 
265 WEDD, Kit – op. cit., p.58. 

Fig. 60 Bidé e sanita (séc. XIX-XX). Decoração com crisântemos em azul. Sala 
dos Banhos nos Aposentos do Rei D. Carlos I, no Palácio da Pena. 
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incompleta a eliminação dos conteúdos do equipamento, o que criava 

condições de insalubridade e até mau cheiro.266 

As melhorias realizadas neste artigo levaram à criação de uma sanita, 

denominda pelos ingleses, washout closet (Fig. 61), e, em seguida, à criação 

de outra denominada siphon jet closet, que aumentava a força da água para 

esvaziar o conteúdo da bacia que contava com uma forma oval, em vez de 

circular, criando assim uma força centrífuga.267 

Originalmente feitas em chapa de metal, as sanitas estavam vulneráveis à 

ferrugem, ao vazamento pelas costuras e ao descasque da pintura. 

Posteriormente, as sanitas passaram a ser fabricadas em porcelana, ferro 

fundido esmaltado e em louça cerâmica.268  

Com as técnicas avançadas de produção, os autoclismos eram, inicialmente, 

feitos em madeira incorporando um revestimento em cobre ou em chumbo 

e, mais tarde, também passaram a ser produzidos em porcelana. Os 

autoclismos, no começo, eram colocados num ponto alto de uma parede e 

foram trazidos, ao longo dos tempos, para uma zona mais baixa, perto da 

sanita, e depois colocados directamente atrás da bacia da sanita, 

                                                   
266 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 28. 
267 Ibid. 
268 Ibid. 

Fig. 61 “Washout closet” de finais do período victoriano. 
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estabelecendo a tipologia e o material da sanita moderna (Figs. 62, 63, 64, 

65, 66 e 67).269   

No actual estado dos nossos conhecimentos, verificamos que a abundância 

de água e a utilização de uma técnica construtiva muito aperfeiçoada 

levaram o conforto das primeiras latrinas do Império Romano a um nível 

inigualado. Actualmente, temos a hipótese de usufruir de um equipamento 

confortável, com uma funcionalidade e higiene extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
269 Ibid. 

Fig. 62 (1 e 2) Equipamentos da Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.  
Fig. 63 Sanita e autoclismo da Doulton & Co., Lambeth, London S.E., Paisley & Paris, 1895. 

62  63 

(1.) (2.) 
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Fig. 64 Autoclismos da Doulton & Co., Lambeth, London S.E., Paisley & Paris, 1895. Fig. 65
Sanita e Autoclismo da F. B. Webb Manufacturing Co., Boston, Massachusetts, 1900. Fig. 66
“Expulso Closet” da Standard Sanitary Manufacturing Co., 1922. Fig. 67  “T/N One-Piece” da
Standard Sanitary Manufacturing Co., 1930. 

64 65 
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2.2.2. O Lavabo / Lavatório270 

 

 

 

O segundo item mais importante da mobília da casa de banho, no século 

XVIII, era o lavatório que continha um jarro de água e uma bacia. Neste 

século, esta era uma peça de mobiliário imponente com várias gavetas e, 

dentro destas, vários compartimentos secretos para colocar alguns artigos.271 

Este elegante item de mobiliário foi usado principalmente para lavar o rosto 

e as mãos. Gradualmente, evoluiu para um maior e mais substancial 

lavatório do século XIX, com o seu tampo em mármore (uma ideia que data 

do período do Estilo Império), que foi adequado para o uso da lavagem da 

metade superior do corpo (Fig. 68).272  

A ideia do conforto inglês, nas casas de banho, pareceu ter sido, durante 

muito tempo, estranha à França, onde este era sempre confundido com a 

ostentação e com a luxúria – que nem sempre davam a ideia de muito 

conforto. A palavra conforto, significava, para um inglês, algo muito 

diferente desse gosto de ostentação. O conforto era alcançado com uma 

luxúria “útil”, racional, dedicada ao bem estar pessoal e despojada da 

ostentação gratuita. 

                                                   
270 Lavabo, s. m. (Do lat. lavare) […] 4. Móvel com utensílios necessários para 
alguém se lavar. 5. Lavatório. A palavra Lavabo, como quase todas as palavras que 
exprimem as actividades relacionadas com o asseio corporal, tem origem religiosa. 
Lavabo vem da frase latina “Lavabo inter innocentes manus meas («Lavarei as 
minhas mãos entre os inocentes»)”. Esta frase era pronunciada pelo sacerdote ao 
lavar as mãos depois do ofertório. Por extensão, lavabo designou posteriormente a 
credência onde se encontravam a toalha e o vaso necessário para essa ablução e, por 
fim, as peças de mobiliário e os compartimentos, que conhecemos e usamos nos 
nossos dias. Lavatório, s. m. (Do lat. lavatoriu) 1. Móvel com bacia, próprio para 
lavagem do rostos e das mãos. 2. Bacia fixa na parede para os mesmos usos. 
LEXICULTURAL. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Vol. 1. Lisboa : 1985,  
p. 1371. POIRIER, Jean – op. cit., p. 132.  
271 BONNEVILLE, Françoise – The Book of the Bath. London : Thames and Hudson, 
1998, p. 93. 
272 Ibid. 
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Esta ideia de conforto inglês pode ter-se começado a adivinhar, a partir dos 

meados do século XVIII, com o surgimento de um artigo de mobiliário que 

era considerado meramente funcional – o lavatório. 

O lavatório desta época era constituído por uma bacia colocada numa 

estrutura com cerca de um metro de altura equipado com duas prateleiras - 

uma colocada perto da base para colocar um jarro de água e outra situava-

se logo abaixo da bacia para guardar pequenos objectos e possuía um 

espelho (Fig. 69).  

Com a expansão do ferro fundido na Europa, os ingleses foram os pioneiros 

a popularizar o lavatório e começaram a produzir consolas moldadas numa 

peça única, com pés, espelhos, prateleiras, saboneteiras e toalheiros todos 

incorporados numa estrutura-base, que era completada com a 

adição/inserção de uma bacia em porcelana.273 Estes equipamentos de 

                                                   
273 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 126. 

Fig. 68 Lavatório da segunda metade do século XIX. Mais simples e mais
prático, o lavatório em pinho com um espelho articulado, observado nesta
pintura de Mary Cassat de 1891, entitulada de La Toilette, mostra uma
mulher a lavar a parte superior do seu corpo numa bacia com água. 
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elaborado trabalho em ferro fundido podiam ser adaptados a uma variedade 

de estilos, desde as linhas direitas e simples do Primeiro Império às 

extravagâncias do Rococó, e tinham uma considerável vantagem de serem 

mais económicos que os equipamentos produzidos por artesãos. O ferro 

fundido era tão adaptável que só requeria uma pintura para que se 

parecesse com o mármore, madeira, bronze ou até mesmo ouro.274 

Logo após a introdução do ferro fundido, os lavatórios sofreram uma 

simplificação na forma. O tampo da mesa seria muitas vezes feito de 

mármore, que apresentava um recorte circular, no qual uma bacia ajustada 

se mantinha estável. Os exemplos mais caros tinham azulejos, de forma a 

amparar os respingos de água, continham bandejas embutidas para o sabão 

– saboneteiras -, toalheiros e um jarro incorporado, mas, apesar de um 

                                                   
274 Ibid. 

Fig. 69 Os britânicos, com o seu gosto pelo conforto, foram os primeiros a aperfeiçoar a casa
de banho com a aplicação de água quente e fria corrente. Nesta aguarela pintada por Alice
Squire, denominada “A governanta”, aparece uma banheira de assento em primeiro plano.
Também é visivel um lavatório com toalhas, e a usual jarra de porcelana e bacia para lavar
as mãos e o rosto. 
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projecto elaborado, a tarefa de buscar a água para encher a bacia e de a 

retirar era inevitável.275  

Foi esta elegante peça de mobiliário que evoluiu para um móvel de 

lavatório construído em madeira, altamente sofisticado, com um espelho 

ajustável que também servia como uma cobertura, uma tampa, para a bacia; 

continha compartimentos para o sabão, para os utensílios de barbear ou 

para os acessórios do cabelo e, no caso de modelos maiores, as gavetas de 

grande porte que apresentava era uma solução de armazenamento 

engenhoso para os “banhos de pés” ou “banhos de braços”.276  

O desenvolvimento da bacia ou do “lavatório” fixo e canalizado foi 

relativamente simples, pois o lavatório e a bacia tradicionais ofereciam 

modelos que poderiam ser facilmente adaptados à canalização fixa. Um 

projecto intermediário – o lavatório rebatível – era útil para situações em 

que exisitisse um bom abastecimento de água, mas a drenagem era mais 

incerta. O lavatório rebatível era balançado num eixo para escoar a água por 

                                                   
275 WEDD, Kit – op. cit., p. 5. 
276 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 

Fig. 70 Bacias de lavatório “Lift-Up”. Ao levantar-se a bacia, as águas usadas escorriam por 
uma espécie de funil que estava ligado à canalização existente. Lavatório original dos 
aposentos de D. Carlos I, no Palácio da Pena, séc. XIX-XX.  
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uma espécie de funil, que caía para um cano de escoamento ou para um 

balde (Figs. 70 e 71). Os lavatórios rebatíveis eram muito mais baratos do 

que as bacias com um ralo, pois não estavam equipados com um dispositivo 

de latão para escoar os líquidos ou fornecido com um tampão e uma 

corrente. No entanto, a mera conveniência de uma bacia equipada com um 

tampão (que poderia ser simplesmente removido para permitir que a água 

suja se drenasse por um cano fixo) garantiu o eventual desaparecimento do 

tipo rebatível.  

Nesta altura já estava disponível uma enorme variedade de modelos de 

lavatórios e foi de grande engenho conceber lavatórios para cada situação. 

A armação de madeira ou de ferro desapareceu completamente deixando 

apenas a laje de mármore com uma bacia de porcelana inserida, montadas 

sobre apoios, estando a um passo do lavatório moderno (Figs. 72, 73, 74, 75, 

75, 77, 78 e 79).277  

 

 

                                                   
277 Ibid., p. 132. 

Fig. 71 Lavatório de pedestal com bacias “Lift-Up”. Lavatório original
do Quarto de Vestir de D. Carlos I, no Palácio da Pena, séc. XIX-XX.  
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Fig. 72 Lavatórios em porcelana presentes no catálogo da Morrison, Ingram & Co., Hygeia
Works, Manchester, c. 1893. Fig. 73 Lavatório com estrutura em ferro fundido. Página de
catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900. Fig. 74 Lavatório “Luís
XV”, com estrutura em ferro fundido da empresa Morrison, Ingram & Co., Hygeia Works,
Manchester, c. 1893. Fig. 75 Lavatório com estrutura em ferro fundido da empresa Doulton &
Co., Lambeth, London S.E., Paisley & Paris, 1895. 

72 73 

74 75 
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Integral à concepção da maioria dos lavatórios estava um prato para colocar 

o sabão e a escova. Por vezes, com nervuras para acelerar o fluxo de água 

para a bacia, esta peça era frequentemente moldada, de um modo 

elaborado, numa folha de acanto ou numa concha. A maioria das bacias de 

cerâmica vitrificada branca era simples, mas os fabricantes aproveitaram 

todas as oportunidades para mostrar o que poderia ser alcançado em termos 

Fig. 76 Lavatório com estrutura em madeira, com tampo em mármore e bacia em louça.
Página de catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.  
Fig. 77 Lavatório duplo com estrutura em madeira, com tampo em mármore e bacia em
louça. Página de catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.  
Fig. 78 “The Langtry”. Lavatório com estrutura em madeira, com tampo em mármore e bacia
em louça. Página de catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.  
Fig. 79 Lavatório com estrutura em madeira, com tampo em mármore e bacia em louça.
Página de catálogo da empresa Morrison, Ingram & Co., Hygeia Works, Manchester, c. 1893. 

76 77 78 

79 
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de decoração e a maioria dos produtores providenciou bacias com uma 

decoração em vidrados coloridos. 

Em 1900, começaram a surgir anúncios e catálogos de modelos-padrão, 

estandardizados, em cerâmica, feitos numa única peça apoiada por uma 

estrutura em metal banhada a níquel, com uma bacia de forma muito 

semelhante à utilizada hoje em dia. Depois apareceram os primeiros 

lavatórios, com as suas superfícies cobertas com motivos florais de 

variadíssimas cores (Fig. 80).278  

O lavatório podia, agora, ser apoiado em suportes de metal aparafusados à 

parede ou instalados numa estrutura de madeira. O lavatório em madeira 

descendia directamente do lavatório autónomo de tampo em mármore, com 

                                                   
278 Ibid. 

Fig. 80 Equipamentos sanitários com motivos decorativos florais.
Página de Catálogo da Établissements Porcher of Paris, 1899. 
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azulejos e toalheiros. O armário que seria “para o penico”, acabou por se 

adaptado para esconder toda a tubagem que estava, agora, visível aos olhos 

de todos. Enquanto o móvel do lavatório, da década de 1880, era tão 

elaborado como qualquer aparador da sala de jantar, a aparência mais 

funcional da casa de banho, na viragem do século, foi obtida com suportes 

banhados a níquel que revelavam toda a canalização, de modo que, até à 

data, a engenharia do próprio aparelho se tornou uma característica 

fundamental (Figs. 81, 82, 83 e 84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81 Lavatório com motivos florais. Hotel Hermitage,
Mónaco. Final de século XIX.  Fig. 82 Móvel de lavatório.
Design de 1878.   

81 
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A partir dos meados do século XX, o lavatório passou a ser submetido a 

múltiplas reinterpretações. A sua forma foi perfeitamente adequada à sua 

função. Mas nos últimos anos, o lavatório tem sido inteiramente 

redesenhado e tem ressurgido como uma unidade independente com uma 

estrutura central que integra condutas para a canalização permitindo que 

seja colocado em qualquer lugar. Os designers, actualmente, têm-no 

elevado a um estado de objecto de culto, dedicado às rotinas habituais das 

nossas abluções. A sua forma é tão refinada que se pretende criar um 

objecto tão escultural quanto funcional. 

O lavatório clássico continua, hoje em dia, a ser fabricado em material 

cerâmico, assim como os restantes equipamentos sanitários. O modelo 

atractivo em branco e em pedestal tem perdurado por bons anos, mas, cada 

vez mais, as pessoas tendem a procurar equipamentos coloridos, que fiquem 

suspensos ou embutidos, e em materiais sintéticos (Figs. 85 e 86).279 

 

                                                   
279 Ibid., p. 144. 

83 84 

Fig. 83 Lavatório “Empress” em porcelana. Página de catálogo da F. W. Webb Manufacturing
Co., Boston, Massachusetts, 1900. Fig. 84 Lavatório “Radcliffe” em porcelana com a
canalização exposta. Página de catálogo da F. W. Webb Manufacturing Co., Boston,
Massachusetts, 1900. 



137 

 

  

2.2.3. A Banheira280 

 

 

 

Apesar de se conhecer que, desde os tempos mais remotos, os egípcios, na 

Era dos Metais, já tinham alguma preocupação com a limpeza do corpo, não 

há conhecimento da existência de banheiras. Ainda que este povo nos tenha 

dado muitos exemplos do uso do banho, na forma de abluções nos rios e 

mesmo até nas suas próprias casas, naquela altura não existiam banheiras 

                                                   
280 Banheira, s.f. (talvez do lat. vulgar *banearia, de balnearia ‘banhos’, ‘sala de 
banhos’). Tina grande, de forma geralmente alongada, de louça, ferro esmaltado, 
mármore ou outro material, própria para tomar banho. ACADEMIA DAS 
CIÊNCIAS DE LISBOA; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Dicionário da 
Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Vol 1, p. 
478. 
 

85 86 

Fig. 85 Lavatório coberto com vidrado colorido. Fabricante desconhecido. 1960-1970? Fig. 86
Lavatório, 1997. Design de Hella Jongerius. 
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como as que conhecemos hoje em dia. Apenas os egípcios mais abastados 

possuíam alguns utensílios nas suas habitações que utilizavam para ajudar a 

manter o corpo limpo - era o caso das bacias – enquanto os mais pobres 

teriam de ir ao rio para se poderem lavar. 

Os primeiros sinais do aparecimento deste objecto, remontam à ilha grega 

de Creta, onde nas salas de banhos dos palácios minóicos se encontram 

vestígios de tinas de barro e provavelmente de metal com uma semelhança 

espantosa, no tamanho e na forma, às primeiras banheiras do início do 

século passado (Fig. 87). Foi no Palácio de Cnossos, nesta ilha, que se 

encontrou a banheira mais antiga, já que data do ano de 1700 a. C.  

Tal como os egípcios, os gregos também foram um povo bastante 

apreciador da prática dos banhos, pois, como se referiu no capítulo anterior, 

foi na Grécia que, certamente, o banho prosperou. 

Como se sabe, o banho não era motivado apenas pela higiene e pela 

espiritualidade. Os gregos atribuíam uma grande importância à higiene, aos 

cuidados corporais e também ao exercício físico. O banho era tomado por 

prazer e por ser considerado uma prática saudável. Para os gregos, o banho 

Fig. 87 Banheira decorada, em pedra ou em barro, do período da Antiguidade.   
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não era simplesmente uma questão de relaxamento depois de se exercitar 

os músculos, era uma questão de manter a mente o corpo em harmonia – 

mente sã, corpo são.281 

Como o treino físico fazia parte da vida Ateniense, os banhos adjacentes aos 

ginásios tornaram-se maiores e mais sofisticados. Os banhos públicos 

continham, normalmente, banheiras com cerca de vinte centímetros de 

profundidade, cujo fundo era delicadamente inclinado para realizar a 

drenagem da água (Fig. 88).282  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
281 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 20. 
282 Ibid., pp. 20-21. 

Fig. 88 Banheiras de um ginásio em Eretria, Grécia, onde os atletas gregos
tomavam os seus duches. 
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Os gregos, para além de frequentarem os ginásios e as palestras,  também 

praticavam banhos de repouso e de limpeza. Estes eram tomados em 

banheiras individuais que apresentavam, a maior parte das vezes, uma 

estrutura em “barro cozido moldado e portanto muito frágil” (Figs. 89 e 90). 

A banheira também podia ser “talhada num bloco de pedra, ou construída 

de pequenos tijolos metidos em argamassa e revestidos de um reboco”.283  

Conhecidas como banheiras de Olinta, com uma forma mais ou menos 

rectangular, tinham um fundo que se erguia um pouco na parte traseira, de 

forma a criar uma espécie de assento, porém não possuíam um buraco para 

o escoamento da água. Nestas banheiras não era possível imergir 

totalmente o corpo na água; o banhista teria que deitar este líquido sobre si 

                                                   
283 FLACELIÈRE, Robert - A vida quotidiana dos Gregos no século de Péricles. 
Lisboa : Livros do Brasil, D.L. [1979], p. 162 

90 

Fig. 89 Aos pés da banheira existe uma cavidade onde a água é mais funda, de modo a 
permitir à mulher passar a água pelo corpo. Fig. 90 Peça cerâmica de c. séc. IX-VII a. C. Estas 
figuras de terracota mostram que as banheiras eram mais pequenas que as actuais. 

89 
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ou encarregar um escravo de o fazer, com um vaso e uma esponja. As 

banheiras grandes e profundas, onde uma pessoa se podia estender 

completamente dentro de água eram “próprias dos Sibaritas”.284 

Mas, além da existência das banheiras, também existiam outros objectos 

para fins de limpeza corporal. Eram disso exemplo as tinas circulares ou 

ovais, de metal, barro cozido, ou madeira que serviam para a lavagem 

parcial do corpo, ou para o banho das crianças. Para lavar os pés usava-se 

uma “bacia pouco profunda em metal, armada de três pés, terminados em 

garras de leão”.285 Mas um dos equipamentos mais utilizados na 

Antiguidade Clássica - de acordo com os desenhos presentes nas cerâmicas 

da época - era uma “grande taça profunda e circular, poisada num pé 

bastante alto, largamente cavada na base e encimada por um capitel 

geralmente jónico”.286 Estas taças eram, por vezes, talhadas em pedra ou 

modeladas em barro cozido e enchiam-se e esvaziavam-se naturalmente à 

mão, excepto aquelas que se encontravam debaixo de qualquer fonte. No 

inverno a água teria que ser previamente aquecida. Este aparelho era muito 

frequente nos banhos caseiros assim como nas paletras (Fig. 91).287  

Nos tempos de esplendor desta civilização mediterrânica, o uso do banho já 

estava bastante generalizado. Com o aparecimento dos banhos públicos em 

Atenas, por volta do século V a.C., os banhos tornaram-se muito populares. 

Nesses estabelecimentos os banhistas podiam usufruir de banhos em 

banheiras planas, com um assento por baixo, e também de piscinas. Quem 

frequentava particularmente os banhos públicos eram, sobretudo, as pessoas 

que pouco tinham que fazer durante o dia. Tanto homens como mulheres 

                                                   
284 Ibid., pp. 162-163. Sibarita1 - adj. m. e f. 1. Que é da antiga Síbaris, cidade italiana 
na Calábria, ou dos seus habitantes; que lhes diz respeito. 2. Que é dado ao luxo, ao 
prazer, à volúpia. Sibarita2 – s.m. e s.f. 1- Natural ou habitante da antiga Síbaris. 2. 
Pessoa que vive no luxo, na voluptuosidade. Sibaritismo – s.m. 1- Vida de que vive 
numa atmosfera de luxo e de volúpia; vida sibarita. 2- Desejo ou gosto excessivo de 
prazeres e de luxo; voluptuosidade. ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA; 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Dicionário da Língua Portuguesa 
Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Vol 2, p. 3408. 
285 FLACELIÈRE, Robert - op. cit., p. 163. 
286 Ibid. 
287 Ibid. 
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da classe mais pobre podiam frequentar estes espaços. Apenas as atenienses 

burguesas é que preferiam tomar os seus banhos nas suas próprias 

habitações. Como foi referido no capítulo anterior, as mulheres e as crianças 

tomavam banho em bacias de bronze montadas sobre pedestais. Em 

algumas habitações existiriam mesmo pequenas banheiras de terracota, 

mas com pouca profundidade.288  

No entanto, quem mais divulgou e utilizou os banhos públicos na 

Antiguidade e para os quais criou comodidades muito especiais foram, sem 

dúvida, os romanos, que os introduziram em todas as regiões do seu 

império. 

No decorrer da Antiguidade, os romanos, visivelmente influenciados pela 

cultura grega, ampliaram a recorrência do hábito do banho realizando a 

construção das famosas termas. 

                                                   
288 DIOGO, António Dias – op. cit., p. 77. 

Fig. 91 Pormenor de uma peça cerâmica com pinturas que datam cerca de 
440 a. C. Com esta representação podemos ter uma ideia de como eram as
taças utilizadas frequentemente nas palestras, na Antiguidade Clássica. 
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As termas, instituições muito importantes, representavam um paraíso de 

saúde, um reino do ócio, onde se praticavam os banhos de água quente ou 

fria, onde se podia desfrutar da sauna em amena conversa, ou praticar 

exercícios de ginástica e jogos, no caso de não se preferir a recreação com a 

leitura ou a celebração de um banquete com os amigos (Fig. 92). Muitas 

famílias, apesar de possuírem espaços dedicados aos banhos, preferiam 

frequentar as termas, onde podiam receber massagens de especialistas, ou 

serem friccionadas com óleos e unguentos ou perfumar-se, depois da sauna, 

com bálsamos e perfumes exóticos. 

As banheiras que se encontravam nestes edifícios podiam ser de mármore, 

de ónix (mármore finíssimo/ágata fina), de pórfiro (qualquer mármore que 

apresenta cristais cuja brancura ressalta da cor do fundo), de bronze e até de 

prata. Também se podia encontrar, em algumas termas, banheiras onde o 

banho se tomava sentado, as chamadas solium. Nas maiores termas 

conhecidas, as Termas de Caracala, existiam cerca de 6600 banheiras, 200 

das quais eram desta modalidade.289 

                                                   
289 CELDRÁN, Pancracio - op. cit., p. 55. 

Fig. 92 Ruínas de termas romanas, Líbia. 
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Se no Império Romano as pessoas não tinham o menor pudor de se 

banharem nesses locais públicos, na Idade Média essa atitude mudou 

bastante. Com a queda do Império Romano, o uso das termas entrou em 

decadência, perdendo-se em grande parte esta cultura do banho. Passou a 

existir, então, repúdio ao banho, pois considerava-se que este era uma 

prática imoral. Durante a Idade Média, na maior parte do Mundo Ocidental, 

considerava-se que o contacto da água com o corpo era a via mais próxima 

para o pecado. No entanto, em algumas partes do continente europeu, como 

na Alemanha e na Espanha muçulmana, estava muito difundido o costume 

de tomar banho, dispondo as casas da burguesia e da nobreza islâmica de 

aposentos para esse fim (Fig. 93).290  

Desta forma, durante este período, tomar banho transformou-se numa 

actividade anual, onde um simples barril de água fazia as funções de uma 

                                                   
290 Ibid. 

Fig. 93 Banhos mistos, Idade Média. 
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banheira. Fora isso, os asseios diários eram feitos através de panos 

húmidos.291 

Como não existiam ainda as casas de banho, propriamente ditas, tal como as 

conhecemos hoje em dia, só nos mosteiros medievais e nos palácios é que 

existiam espaços dedicados aos banhos, ou seja, somente nestes espaços é 

que se poderiam encontrar já alguns equipamentos como banheiras e 

lavatórios.  

As banheiras, na Idade Média, eram tinas de madeira (Fig. 94) que 

costumavam ser grandes e portáteis, como todos os outros equipamentos 

existentes. É possível verificar isso em algumas gravuras do século XV, nas 

quais são retratadas mulheres a tomar banho numa espécie de selha, um 

                                                   
291 “História do Banho” por Rainer Sousa publicado em “História do Mundo” in 
http://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/historia-do-banho.htm [Consult. 
13 Novembro 20110]. 

Fig. 94 Banheira medieval. Durante séculos o banho foi usado para marcar
momentos importantes na vida e para marcar a passagem das estações do ano.
Esta ilustração para um calendário medieval representa o banho de Maio,
perfumado com ervas e flores primaveris. Este banho celebrava a renovação da
fertilidade para a Terra e, de acordo com as crenças populares, a restauração da
fertilidade para os casais sem filhos. 
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recipiente redondo formado por tábuas de madeira colocadas ao alto, como 

se fossem uma meia-pipa. Por vezes, teriam que usar um banquinho para 

lhes facilitar o acesso.292 

Mas, com o advento das Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, o hábito de 

tomar banho ganhou algum espaço nos fins da Idade Média. 

Até ao século XVIII, não houve grandes transformações a nível do 

equipamento sanitário. Foi somente no século XVIII que se reparou na 

especialização do mobiliário desta natureza, sendo, a partir desta época, que 

a maioria dos equipamentos se tornou mais específica nas suas funções.  

Foi nesta altura que a banheira se começou a transformar.  Começaram a 

utilizar-se outros materiais e formas de tornar a banheira mais duradoura e 

mais cómoda, inclusivamente foram criadas banheiras de pequenas 

dimensões para crianças, algumas colocadas em suportes bastantes elevados 

para facilitar ao adulto a tarefa de lhes dar banho.293 Até aqui, a maioria das 

pessoas tomava banho em selhas ou tinas de madeira ou em pequenas 

banheiras em mármore ou em madeira forradas com chumbo. As banheiras 

passariam a ser de metal, geralmente em cobre ou em estanho, o que 

significava uma vantagem, pois não enferrujavam e mantinham a água 

quente.294 

As banheiras, feitas de folha de metal galvanizado e pintado, apresentavam 

várias formas, mas as mais comuns eram a banheira-chuveiro e a banheira 

de assento. As banheiras-chuveiro, as ancestrais do chuveiro actual, eram 

tinas de metal de cerca de 90 cm de diâmetro e 15 cm de profundidade, 

encimadas por uma armação de metal que sustentava o chuveiro 

propriamente dito. A água era levada repetidas vezes da banheira para o 

topo por meio de uma bomba manual. A banheira de assento (Figs. 95 e 96) 

era suficientemente grande para comportar uma pessoa sentada, com as 

pernas pendendo sobre a borda da banheira ou dobradas sob o queixo.295  

                                                   
292 BARNETT, Correlli [et al.] - op. cit., p. 50. 
293 Ibid. 
294 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 
295 BARNETT, Correlli [et al.] - op. cit., p. 50. 
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Fig. 95 Banho de assento e alternado, com irrigação do ventre e das costas e banho de
assento semicúpio. Muito utilizado, em Portugal, pelo menos até aos primeiros anos do
século XX, para tratamento de doenças de mulheres, da bexiga e dos orgãos sexuais
femininos. Fig. 96 Banheira de assento, séc. XIX-XX. Palácio da Pena. 

95 

96 
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Quando era necessário tomar um banho completo, as tinas ou banheiras de 

assento eram levadas para os quartos e colocadas à frente de uma soleira. A 

água quente era trazida através de baldes, de uma cave, onde se localizavam 

as caldeiras, para os andares de cima da habitação, mais propriamente para 

os quartos de dormir. Eram precisos vários baldes para encher uma 

banheira e várias viagens de ida e volta para deitar fora a água suja, depois 

de acabado o banho. Quem se encarregava de tal tarefa eram as empregadas 

domésticas ou os lacaios, cuja força e aptidão física eram as suas principais 

qualificações para este trabalho.296 A partir de 1770, também exisitiram 

modelos fabricados em folha-de-flandres, um metal fácil de moldar, que, 

posteriormente, eram pintados de modo a parecerem esmalte. O interior da 

banheira podia ser revestido com estanho ou mesmo com prata para os 

modelos de maior luxo. O exterior era frequentemente coberto com uma 

pintura decorativa (Fig. 97).297  

Algumas banheiras eram mesmo construídas por marceneiros. Eram 

elegantes peças de mobiliário, que se pareciam com sofás, camas-de-dia ou 

chaise-longues (Figs. 98 e 99). Apresentavam inclusivamente costas 

almofadadas e eram espaçosas o suficiente para lá caber mais que uma 

pessoa.298 Muitas vezes, os gabinetes de banho eram equipados com duas 

banheiras, das quais uma servia para as lavagens e a outra para o 

enxaguamento. Quando as banheiras se tornaram fixas e canalizadas, no 

início do século XIX, eram colocados dosséis de cortinas em musselina à 

volta destes equipamentos.299  

 

 

 

 

 

                                                   
296 WEDD, Kit – op. cit., p. 5.  
297 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
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Fig. 97 Nesta cena, vemos uma mulher a sair de uma banheira com o 
exterior decorado com uma pintura decorativa. Esta gravura trata-se de uma 
propaganda para um fabricante de roupas de luxo, pintada por Marchetti em
1906. Fig. 98 “Hip Bath”. Banheira de ancas, França. 

97 

98 
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Fig. 99 Para os gabinetes de banho, os marceneiros competiam entre si, no engenho e na
habilidade, para produzir banheiras que eram autênticas peças de mobiliário. Estas banheiras
enquadravam-se no estilo deste período e combinavam com a decoração das divisões da casa
em que eram colocadas. Nestes desenhos de Boucher, as banheiras estofadas a tecido ou com
vime são disfarçadas como poltronas bergère; os banhos de assento disfarçados em sofás,
como aconteceria no caso da banheira com maior comprimento. 
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Mas muitas banheiras ainda eram portáteis, neste século. A instalação de 

banheiras preparadas para a canalização ainda levaria algum tempo a 

generalizar-se.300 Na falta de água distribuída por rede pública, quando 

existisse uma banheira, esta seria portátil;  para proteger o pudor do 

banhista e, principalmente, para manter a água quente, era colocada uma 

tampa em vime, em cima desta. Muitas banheiras poderiam ser também 

transformadas, conforme o desejo do proprietário, em sofás ou em poltronas 

elegantes.301 Estas banheiras foram as ancestrais das que se vieram a 

conhecer no início do século XX. O uso destas estava difundido, pois 

requeriam um menor consumo de água. 

Porém, apesar destes equipamentos se começarem a difundir, a maioria das 

pessoas não podia tomar um banho em casa. Quem não possuísse uma 

banheira na sua própria habitação, poderia, através da encomenda deste 

equipamento, usufruir de um banho. 

Em Paris, no ano de 1870, a água corrente raramente estava disponível, 

excepto nas moradias e apartamentos dos parisienses mais abastados. Uma 

solução para quem quisesse usufruir dos banhos seria a sua encomenda. Os 

banhos entregues em casa forneciam uma elegante solução para este 

problema.302 

Em Paris, começava a estar na moda o banho à la carte. Um banho poderia 

ser encomendado de dia ou de noite e, de acordo com a preferência do 

banhista, este podia ser servido em água quente, fria ou até mesmo em 

“água mineral”.303 O cliente podia escolher ainda um menu variadíssimo de 

banhos, desde banhos de flor de laranjeira, de mel, de essência de rosas, de 

opobálsamo, de leite, de vinho e de essências de flores silvestres.304 

Originalmente uma ideia alemã, o serviço foi lançado em França em 1819. 

Foi um sucesso imediato. Este serviço permitiu aos parisienses que 

observassem a higiene e que desfrutassem dos prazeres do banho sem ir aos 

                                                   
300 CELDRÁN, Pancracio - op. cit., p. 55. 
301 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 
302 Ibid., pp. 103-104.  
303 Ibid., p. 104. 
304 CELDRÁN, Pancracio - op. cit., p. 56. 
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estabelecimentos públicos da cidade. Nenhuma mulher que se preocupasse 

com a sua reputação, quereria despir-se em locais públicos. Sendo possível 

tomar banho em casa, o problema estava resolvido.305 

Tanques cheios de água quente eram transportados até casa dos clientes 

através de veículos puxados por homens ou cavalos (Fig. 100). Muitas vezes, 

não era apenas a água que se transportava até as habitações das pessoas, 

mas também uma banheira para nela se poderem banhar. Mas, para 

conseguir levar as banheiras nesses pequenos veículos, em gaiolas 

pequenas, algumas empresas conceberam banheiras em couro, que 

poderiam ser dobradas, ou mesmo banheiras metálicas retrácteis. 

Uma vez colocada no andar correcto, a banheira era instalada e enchida 

com baldes de água. Posteriormente, o método mais simples de drenagem 

da água usada era realizado por meio de uma mangueira que atravessava as 

escadas e libertada numa sargeta.306 

Na segunda metade do século XIX, as descobertas médicas e científicas 

demonstraram uma necessidade imperativa de inserir medidas de higiene 

                                                   
305 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 104. 
306 Ibid.  

Fig. 100 Banhos entregues ao domicílio. Era possível encomendar banhos e
banheiras que seriam entregues por empresas especializadas, como mostra a
figura. Não só forneciam a banheira como ainda a enchiam também. 
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em toda a população. Um corpo limpo era a chave para uma virtude, 

moralidade e ordem social. A limpeza era uma necessidade e o banho já não 

era necessáriamente imoral, como outrora fora considerado.307 

Os grandes impulsionadores do desenvolvimento dos equipamentos 

sanitários foram, sem dúvida, os ingleses. Os dois elementos essenciais da 

casa de banho inglesa eram um grande lavatório e uma banheira de 

porcelana de parede dupla, feita por encomenda, encastrada numa espécie 

de caixa em mogno. Devido à qualidade do artesanato destes dois 

elementos, de 1850 a 1910, a casa de banho inglesa mantinha-se sem 

concorrentes.308 

Para acompanhar a evolução do magnífico lavatório, os ingleses inventaram 

a grande banheira de porcelana de parede dupla. Moldada numa peça única, 

aparentava ser muito mais larga, mais longa e mais alta que os modelos 

anteriores.  

Naquela altura, a obsessão de não se poder lavar com água quente já estava 

a desvanecer. Já era possível não deixar arrefecer a água, pois com a nova 

invenção de um aquecedor a gás – o esquentador -, conhecido por Geyser, 

em 1868, já era possível manter um banho de água quente.309 

 

 

  

 

 

A história da utilização do gás – cujo teve o seu maior incremento na 

iluminação - teve uma lenta evolução, bastante semelhante à verificada com 

o fogão de cozinha, no que diz respeito à sua uilização para aquecimento da 

água. A ideia de aquecer água, para utilização doméstica, por meio de gás, 

remonta a meados do século XIX. Antes de os esquentadores serem 

inventados, a água era aquecida numa lareira ou num fogão. A primeira 

                                                   
307 Ibid., p. 109. 
308 Ibid., p. 120. 
309 Ibid., p. 123.  
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tentativa de usar gás, para produzir água quente para uso doméstico, data de 

cerca de 1850. Usavam-se queimadores de gás que aqueciam directamente 

uma banheira de metal e a água contida no seu interior.310 Porém, no início, 

exisitiam pequenas explosões com este tipo de equipamentos. Passadas 

cerca de duas décadas, apareceu um novo dispositivo com melhorias 

substanciais, permitindo que fosse possível aquecer um dado volume de 

água com uma rapidez razoável assim como mantê-la a uma determinada 

temperatura através de uma invenção chamada termostato.311 

O primeiro aquecedor doméstico de água, instantâneo, que não utilizava 

combustível sólido, viria a ser inventado por Benjamin Waddy Maughan, 

um decorador londrino. Este patenteou o dispositivo, em 1868, com o nome 

de Patent Geyser , inspirado nas fontes termais de água quente islandesas 

(Fig. 101).312  

                                                   
310 “História do esquentador a gás” por Carlos Silva, publicado em "Carlos A. P. Silva 
– Instalações e Manutenção de Electrodomésticos” in http://capsilva.blogspot.com/ 
2009/03/historia-do-esquentador-gas.html [Consult. 1 Maio 2011]. 
311 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 151. 
312 “História do esquentador a gás” por Carlos Silva – op. cit.  

Fig. 101 Patent Geyser. A entrada de água é feita em cima; junto da base situam-
se a entrada do gás e a torneira da água para a banheira ou bacia. O aparelho
colocava-se, normalmente, numa prateleira. 
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Originalmente de forma cilíndrica e construído em cobre e latão, com um 

queimador de gás redondo, colocado na base, o novo esquentador/aquecedor 

providenciava água quente para um banho que podia durar até uma hora 

(Fig. 102).313  

Neste projecto, a água vinda dos depósitos circulava lentamente por tubos 

de metal, sendo aquecida directamente pelas chamas de um queimador a 

gás. Como não dispunha de chaminé, o ar ficava cheio de gases nocivos e a 

água contaminada pelo contacto com os gases da combustão, criava um 

grande perigo para quem estivesse a tomar banho.314 

Nos finais do século XIX surgiram importantes evoluções deste primeiro 

aparelho. O modelo cilíndrico foi posteriormente alterado para uma forma 

alongada que poderia ser, mais facilmente, colocada numa parede (Figs. 

103, 104 e 105). A disponibilidade da água quente através de uma torneira 

                                                   
313 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 151. 
314 BARNETT, Correlli [et al.] - op. cit., p. 139. 

Fig. 102 Banho de vapor. Note-se o equipamento que levava vapor 
ou água quente ao banhista. 
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estabeleceu a diferença em termos de privacidade, uma vez que dispensou a 

necessidade de um serviçal estar presente nestas situações.315  

Com a evolução da técnica, na década de 1880, a água passava, então, a ser 

aquecida num cano enrolado numa bobina, sem entrar em contacto directo 

com as chamas. Em 1896, os engenheiros britânicos, Charles Lloyd 

Braithwaite e Edward O’Brain criaram uma válvula que alimentava o gás do 

queimador apenas quando a torneira da água se abria, aquecendo a água 

que circulava através da bobina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
315 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 151. 

Fig. 103 Esquentador “Lambeth” da empresa Doulton & Co., Lambeth, London
S.E., Paisley & Paris, 1895. O equipamento, feito totalmente em cobre,poderia
aquecer água até 105 ºF (40,5 ºC)  em 10 minutos. Fig. 104 Esquentador “Auto-
Éclair, nº 1” da Établissements Porcher of Paris, 1899. 

103 

104 
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Um pouco mais tarde, por volta dos finais do século, a maioria dos 

esquentadores já dispunha de uma chaminé que fazia a tiragem dos gases 

de combustão. Todos estes melhoramentos reuniram-se no esquentador 

moderno, concebido na Alemanha em 1931 pela Junkers (Figs. 106, 107 e 

108).316 

Com os avanços na canalização, o esquentador foi sendo retirado 

gradualmente da casa de banho, mas esta continuava a receber a água 

quente que partia de uma divisão distante da casa. A invenção de um 

equipamento capaz de fornecer água quente instantânea e 

continuadamente, e em qualquer parte da casa, tornou mais fáceis os 

cuidados da higiene.  

                                                   
316 A Junkers & Co. , fundada em Dessau, Alemanha, por Hugo Junkers, no ano de 
1895, ainda hoje é conhecida pela produção de aparelhos de aquecimento central a 
gás bem como dispositivos de comando e segurança para aparelhos a gás, assim 
como pelo fabrico dos aviões utilizados pela Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial, 
principalmente pelos Ju 87 Stuka e Ju 52 Tante Ju. BARNETT, Correlli [et al.] - op. 
cit., p. 140. “Junkers - Há mais de 100 anos especialista em aquecimento e água 
quente” publicado em “Junkers” in http://www.junkers.com/pt/pt/ek/empresa 
/historia/index. html [Consul. 14 Setembro 2011]. 

Fig. 105 Esquentadores “L’Omnium” da Établissements Porcher of Paris, 1899. 
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No século XX a eficácia e segurança destes dispositivos resultou de um 

melhoramento significativo, tornando-os comuns e contribuindo para a 

melhoria da saúde pública e facilitando os hábitos de higiene.317 

 

 

  

 

  

Se os ingleses foram os pioneiros na canalização, no abastecimento de água 

nas habitações da Europa e no saneamento básico das mesmas, também 

foram os pioneiros no emprego do ferro fundido nos equipamentos 

sanitários. A decoração da casa de banho inglesa começou a modificar, em 

grande parte, devido à disponibilidade do novo material  - o ferro fundido.318 

Em meados do século XIX, na Grã-Bretanha, as indústrias de cerâmica e 

ferro fundido estavam bem posicionadas para abastecer a casa de banho 

                                                   
317 “História do esquentador a gás” por Carlos Silva – op. cit. 
318 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 126. 

Fig. 106 Esquentador da Junkers. Fig. 107  Esquentador da Junkers. “Todos os dias, dia de
banho”. Fig. 108  “Fogão a gás Junkers para aquecer a água do banho.” 

106 107 108 
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moderna, com tudo o que fosse necessário. Embora algumas banheiras em 

estanho, zinco e cobre estivessem à venda, a maioria deste equipamento, 

mostrado em catálogos, era feito em ferro fundido.319  

As banheiras canalizadas, nas casas de banho adaptadas com água corrente, 

apareceram pela primeira vez na Grã-Bretanha, cerca de 1850. Estas 

banheiras eram moldadas em chapa metálica, que era galvanizada ou 

pintada com acabamentos de grão simples de madeira ou mármore ou, 

então, eram adornadas com uma decoração estampada. Quando a 

tecnologia de fundição de metais foi aperfeiçoada, em 1880, o ferro fundido 

substituiu todos os outros materiais, que estavam disponíveis, tais como o 

zinco e cobre.320 

A banheira de corpo inteiro, com canalização de água quente, tornou-se, 

portanto, realidade na década de 1880 com o aparecimento da caldeira no 

fogão da cozinha e com a produção em massa de banheiras de ferro 

fundido.321 O interior da banheira era esmaltado e o exterior, quando esta 

não era encastrada em painéis de mogno, era galvanizado ou pintado. 

Nestes equipamentos, poderiam ser colocados pés com forma de garras de 

leão. Estes pequenos objectos eram fundidos separadamente e aparafusados 

posteriormente à banheira (Figs. 109 e 110).322  

Depois da produção dos lavatórios, numa peça única, em ferro fundido, os 

fabricantes viraram inevitavelmente as suas atenções para a produção de 

banheiras no mesmo material. O reservatório era moldado numa única peça 

lisa, de espessura uniforme e não muito pesada.323 

 

 

 

 

 

                                                   
319 WEDD, Kit – op. cit., p. 5. 
320 Ibid., p. 14. 
321 BARNETT, Correlli [et al.] - op. cit., p. 50. 
322 WEDD, Kit – op. cit., p. 5. 
323 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., pp. 126-130.  
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Fig. 109 Banheiras em ferro fundido, para colocar dentro de uma estrutura de painéis de
madeira, e banheiras com decoração exterior. Página de um catálogo da empresa Morrison,
Ingram & Co., Hygeia Works, Manchester, c. 1893. Fig. 110 Banheira em ferro fundido, com
interior revestido a porcelana. Catálogo da empresa americana J. L. Mott Iron Works, 1888. 
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110 
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Após 1885 são as banheiras portáteis, em estanho ou em zinco, que foram 

trazidas, para uso temporário, para os domicílios que não usufruiam de um 

espaço especialmente dedicado ao banho. Até esta data, os fabricantes de 

artigos sanitários supunham que os seus clientes possuíam, pelo menos, 

uma casa de banho canalizada por agregado familiar.324 

Até ao século XX, a pintura da banheira tendia a desgastar-se sob a acção 

repetida da água quente. O ferro enferrujado a descoberto no seu interior 

teria que ser repintado regularmente.325 

Por volta de 1900, com o aperfeiçomento do processo de esmaltagem, 

alguns produtores ingleses publicitavam modelos estandardizados de 

banheiras com pés com a forma de patas de leão, esmaltadas por dentro e 

lacadas por fora, possibilitando a sua utilização sem serem encastradas. As 

pesadas estruturas de mogno, utilizadas anteriormente para cobrir as 

banheiras e os outros equipamentos, ficaram completamente fora de moda. 

O novo modelo era completamente leve e consistente com as banheiras 

com pés de garras de leão (Fig. 111).326 

A mudança do material do fabrico das banheiras trouxe consigo uma 

simplificação da forma, o que acabou também por influenciar o lavatório.327  

Durante um longo período tempo, as casas de banho foram mudando em 

grande parte sob a influência dos Estados Unidos da América. Até ao final 

da primeira década do século XX, as casas de banho por toda a Europa 

tendiam seguir o modelo norte-americano: eram brancas, simples, 

ladrilhadas com mosaicos e azulejos e já não procuravam disfarçar a sua 

função. 

 

 

 

 

                                                   
324 WEDD, Kit – op. cit., p. 14. 
325 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 130. 
326 Ibid., p. 132. 
327 Ibid. 
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Fig. 111 Banheiras em ferro fundido com aplicação de torneiras para água quente e 
fria. A segunda banheira, de igual modelo à superior, possui um chuveiro manual.
Página de um catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900. 
Fig. 112 “Royal Porcelain Bath, nº 108”. Banheira em porcelana com extremidades em 
mármore, com aplicação de torneiras para água quente e fria e para “waste”. A Página
de um catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900. 
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Apesar de alguns modelos de banheiras se apresentarem em ferro fundido, 

a maioria dos lavatórios e das sanitas eram feitos em cerâmica; em barro ou 

porcelana ou num material refractário (Fig. 112). A cerâmica também 

apareceu em muitos outros utensílios da casa de banho moderna. O chão 

passaria a ser coberto com moisaico geométrico com cores de terra natural 

ou num padrão de xadrez, em preto e branco, enquanto as paredes eram 

revestidas com azulejos para tornar a casa de banho mais higiénica e mais 

resistente à condensação. Até o simples puxador do autoclismo passaria a 

ser produzido em cerâmica.328 

Os equipamentos cerâmicos prontamente se renderam à elaborada 

decoração. As técnicas utilizadas para embelezar os utensílios de louça de 

cozinha e nos objectos porcelânicos de decoração, foram adaptadas em 

grande escala nos artigos sanitários. Por vezes, apresentavam-se com uma 

decoração em relevo ou com uma transferência de padrões realçados a 

ouro. Outras vezes, combinavam-se estas três técnicas num só equipamento. 

A decoração também poderia apresentar um tema aquático, no entanto, 

muitos dos desenhos decorativos não estavam relacionados com a água ou 

com a história do banho. Era frequente aparecer desenhos e padrões com 

animais, como era o exemplo de aves, cisnes, padrões floridos com 

crisântemos, margaridas ou flores de pessegueiro (Fig. 113).329 

Nas banheiras procurava-se utilizar um novo material, a porcelana. Nem 

todas as banheiras eram de ferro fundido. A primeira em porcelana surgiu 

em 1855. Os artesãos ingleses conseguiram produzir banheiras sólidas de 

porcelana, cujas superfícies ofereciam uma suavidade comparável à 

superficie do mármore. Mas, apesar de ser fácil de limpar e de parecer 

durável, a sua fragilidade e o peso,  tornaram-na num produto de 

importação caro.330 

                                                   
328 WEDD, Kit – op. cit., p. 5. 
329 Ibid., p. 11. 
330 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 30. 
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Apesar de ser dos materiais mais pesados e mais dispendiosos, a porcelana 

apresentava uma superfície impecavelmente branca, de fácil manutenção e, 

por conseguinte, aparentava ser de longa duração. Quem pudesse usufruir 

de uma banheira em porcelana era certamente abastado, pois os modelos 

feitos em zinco, cobre ou metal esmaltado apresentavam preços muito mais 

razoáveis, sendo então mais fáceis de adquirir (Figs. 114, 115 e 116).331  

As técnicas de produção em série, na década de 1920, reduziram em quase 

20% o custo das banheiras em ferro fundido de parede dupla (Fig. 117), com 

um acabamento em esmalte de porcelana, trazendo a banheira para um 

público mais amplo.332  

 

 

                                                   
331 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 124. 
332 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 30. 

Fig. 113 Banheira “Windham” em porcelana, com decorações florais no exterior.
Página de catálogo da empresa F. B. Webb Manufacturing Co., Boston,
Massachusetts, 1900. 
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Durante a primeira década do século XX, os layouts das casas de banho não 

só se foram alterando como também reflectiam uma nova disposição  para 

aceitar os equipamentos sanitários que já não procuravam disfarçar a sua 

função.333 

A banheira e os outros equipamentos sanitários, passaram de um estado de 

mobilidade para se tornarem fixos numa espaço dedicado somente à 

realização da higiene pessoal. 

 

                                                   
333 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 123. 
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116 

Fig. 114 Banheira de assento. Patente da Shanks. Podia ser produzida em zinco ou em
cobre. Página de um catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.
Fig. 115 Banheira de assento, exactamente igual à anterior mas com a diferença de que
esta tinha o acabamento para ser colocada sem a estrutura de madeira.  
Fig. 116 Banheiras de assento, em ferro fundido esmaltado de cor branca. Página de
catálogo da F. W. Webb Manufacturing Co. De Boston, Massachusetts, 1900. 
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Mais do que qualquer outro artigo, a banheira determinou a área e a 

disposição da casa de banho: a abolição gradual da banheira com apoios deu 

origem ao objecto “abraçar” as paredes e o chão incentivando a 

padronização de uma nova morfologia, que se apresentava, agora, embutida 

(Figs. 118 e 119).334  

Nos finais do século XX, este equipamento evoluiu para outro estado – 

surgiu a banheira em material sintético.335 A banheira acrílica foi inventada 

em Inglaterra no início de 1980. Produzida no mais adaptável dos materiais, 

esta apresenta-se mais leve, firme e resistente, agradável ao toque, mantém 

a temperatura da água e é naturalmente anti-derrapante. Graças aos 

fabricantes de materiais sintéticos, tem sido possível produzir diferentes 

formas projectadas para atingir o máximo conforto: podem apresentar 

qualquer tamanho, forma e profundidade. 

 

 

 

                                                   
334 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 30. 
335 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 146. 

Fig. 117 Em 1911, a Kohler introduziu a banheira – moldada  numa única peça - que
passava, agora, a ser colocada directamente junto à parede, fazendo esta parte integrante
do objecto. 
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2.2.4. O Chuveiro / O Duche336  

 

 

 

Hoje um objecto imprescindível em todas as residências, que equipa de 

forma indispensável as nossas casas de banho, o chuveiro é, na realidade, 

um equipamento bastante antigo. Podemos encontrar algumas 

representações do banho de chuveiro em peças cerâmicas da Grécia Antiga.  

                                                   
336 Chuveiro, s. m. 1. Chuva repentina, abundante, mas passageira; pancada de água. 
2. Crivo por onde sai a água nos regadores. 3. Instalação provida de um utensílio 
com um crivo, por cujos orifícios sai água em forma de chuva, que se utiliza para 
tomar banho, para a pessoa se lavar. = Duche. 4. Compartimento onde se encontra 
essa instalação. 5. Banho que se toma debaixo dessa instalação Duche = Ducha, s. f. 
(do fr. douche) 1. Jorro de água lançado sobre o corpo com fins terapêuticos ou 
higiénicos. 2. Dispositivo donde sai esse jorro. ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE 
LISBOA; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Dicionário da Língua 
Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Vol 1, p. 809. 
LEXICULTURAL -Moderno Dicionário de Língua Portuguesa. Vol. 1,  p. 844. 

Fig. 118 “The most popular suit”. Casa de banho TWYFORDS. (Séc. XX).  Fig. 119 “Recess
Baths - If the bath room you have to equip is so shaped that you can use a recess tub, you will
not find any pattern that will give as much satisfaction as the “Malvern”. […] This bath is one
of the easiest to keep clean, as only the handles of the valves show through the tiling. […]”.
Banheira de modelo Malvern. Anúncio da empresa Standard Sanitary Mfg. Co., 1909.  
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O banho de chuveiro é muito representativo dos costumes de asseio dos 

gregos, visto que em Atenas, no século VI a.C., dotada de várias fontes 

monumentais, as mulheres, quando iam encher os seus cântaros, 

banhavam-se igualmente, melhor ou pior, debaixo das bicas, colocadas a 

uma altura suficiente para esse efeito. Noutra modalidade de chuveiro, uma 

amiga ou uma serva despejava a água de uma hídria sobre os ombros da 

banhista.337 

Este banho constituía numa lavagem com água fria e corrente. 

Primeiramente, estes banhos eram tomados em fontes, mas, mais tarde, 

foram instalados nos pórticos das palestras e dos balneários públicos. A 

água que jorrava de bocas de máscaras animalescas – panteras, javalis ou 

leões - simbolizava a água livre e corrente, saída de uma nascente 

imaginária, representada pela cabeça do animal: a “cabeça do curso de 

água” (Fig. 120).338  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
337 POIRIER, Jean – op. cit., p. 133. 
338 Ibid., p. 136. 

Fig. 120 Mulheres gregas tomando banho de chuveiro (desenhado a partir
de um pormenor de vaso grego – autor desconhecido). 
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“Homens e mulheres iam postar-se, nus, ao ar livre, por baixo dos 
jactos de água que jorravam dessas cabeças de animais. Deixavam a 
roupa penduradas em ramos das árvores próximas, debaixo das 
quais completavam o banho com as habituais fricções. No interior 
dos edifícios, outras bocas de água semelhantes àquelas enchiam, 
em muitos casos, um tanque onde se podia nadar em água 
corrente”.339  

Mas este tipo de banhos, não era tão frequente quanto isso, visto que outros 

costumes estariam prestes a ser adoptados, como era o caso do 

aparecimento de locais dedicados especialmente aos banhos e ao exercício 

físico - as palestras e os ginásios. 

Com o passar dos tempos, mais recentemente, viríamos a encontrar um 

equipamento especializado que nos permitiria tomar um banho de chuveiro. 

Tomar banho numa banheira foi, durante muitos séculos, um dos métodos 

mais utilizados para manter a higiene do corpo. Mas, quando se pretendia 

tomar um banho rápido, pela manhã, antes de ir trabalhar, não era muito 

prático. Por isso, desde o início do século XVIII, existiram algumas 

tentativas para procurar alternativas para substituir a demorada tarefa de 

encher as banheiras. Dessa necessidade surgiram os chuveiros (Figs. 121 e 

122). Mas só no final deste século é que viria surgir um chuveiro com uma 

aparencêcia mais próxima à usada nos nossos dias.340 

Um dos primeiros modelos de que se tem notícia surgiu em 1810, na 

Inglaterra, e ficava instalado a uma altura de 3,6 metros do chão. Feito de 

metal pintado para dar a impressão de ser uma tina de bambu, dispunha de 

um mecanismo que levava a água de um reservatório no solo para o 

chuveiro. Depois do banho, a água voltava para o reservatório e era 

reaproveitada várias vezes num procedimento nada higiénico. Já nos 

Estados Unidos da América, por volta de 1830, surgiu um modelo feito de 

madeira, onde a pessoa se sentava num banco e com uma alavanca manual 

bombeava a água que molhava a cabeça e os ombros. Outro pedal, 

                                                   
339 Ibid. 
340 “A invenção do chuveiro” por Jornal do Encanador, Nº 60 – Ano 5, publicado em 
“Casa O Ferrageiro”, em Abril de 2004 in http://www.ferrageiro.com.br/noticias/ 
noticia.php?id=18. [Consult. 19 Maio 2011]. 
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controlado com os pés, movia um esfregão que limpava as costas do 

banhista.341  

Em 1840, foi instalado na casa de um dos duques de Devonshire, aristocrata 

britânico, um dos modelos mais antigos de um chuveiro. A água era 

elevada manualmente para o chuveiro, de onde caía em cascata (Figs. 123 e 

124).342  

Em 1889, a empresa americana J. L. Mott Iron Works apresentou aos 

consumidores um chuveiro que consistia numa cabine de onde os jactos de 

água quente saíam de uma espécie de torneira, que se encontrava no topo 

da cabine, para cima do utilizador, e, também, de pequenos furos que 

existiam em canos laterais (Fig. 125).343  

 

 

                                                   
341 “A invenção do chuveiro”  por Jornal do Encanador, Nº 60 - Ano 5 – op. cit.  
342 BARNETT, Correlli [et al.] - op. cit., p. 50. 
343 “A invenção do chuveiro”  por Jornal do Encanador, Nº 60 - Ano 5 – op. cit. 

Fig. 121 Modo económico de tomar banho de chuveiro, gravura de c. 1889.  Fig. 122 Duche
em crianças. O duche nas crianças podia apresentar finalidades revigorantes e higiénicas. 

121 122 
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Fig. 125 Chuveiro. “Banho de pressão”, 1889. Autor desconhecido. 

Fig. 123 Este modelo de chuveiro inglês não requeria de água corrente, pois possuía um
reservatório que precisava de ser enchido manualmente. Fig. 124 Banhos de duche. Esta
gravura de John Leech mostra uma família inglesa de cerca de 1850 a preparar-se para
tomar um banho de duche. Como as banheiras-chuveiro tinham sido recentemente
inventadas, as pessoas tinham um certo receio que o fluxo de água directamente na sua
cabeça causasse fracturas ou lesões cerebrais. 

123 124 



172 

 

Nos finais do século XIX, já existiam duches, que podiam ser independentes 

ou anexados à banheira. Os responsáveis por esta inovação foram os 

fabricantes ingleses. Criaram uma estrutura que sustinha o chuveiro e que 

possibilitava a colocação desta numa das extremidades da banheira.344 

Ambos, banheira e chuveiro, também se podiam encontrar envoltos em 

painéis de madeira, que com vários manípulos de controlo permitiam ao 

banhista experimentar uma variedade de sensações. Os banhos poderiam 

ser tomados independentemente. Podiam tomar-se banhos de imersão e 

vaporizados. O compartimento de duche semi-cilíndrico, de parede dupla 

em folha de zinco, tinha pequenos furos no seu interior, de modo a criar a 

sensação de uma vaporização fina. Estes pequenos furos, encontravam-se na 

parte interior do compartimento, que, normalmente, era esmaltado num 

tom branco metálico, e o exterior deste era pintado com um desenho 

decorativo. Era possível obter várias sensações no duche, uma vez que os tais 

mecanismos ofereciam várias funcionalidades: incluíam um chuveiro que 

possibilitava a saída de água quente e fria, a partir de uma espécie de 

torneira sobre a cabeça; incluíam um vaporizador – de onde a água partia 

através desses furos minúsculos, localizados nos tubos horizontalmente 

dispostos em torno do corpo do banhista -; incluíam também uma torneira – 

onde, em alguns modelos, podia ser colocada numa posição lateral e 

retomar o seu lugar quando não estivesse em uso -; era possível também 

criar a sensação de ondas na banheira, durante o banho - um fluxo de água 

lisa criava ondulações no banho; assim como também era possível usufruir 

de banhos de assento ou banhos de imersão (Figs. 126, 127, 128, 129 e 

130).345  

 

 

 

 

                                                   
344 WEDD, Kit – op. cit., p. 15. 
345 Ibid. 
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126 127 

128 129 

Fig. 126 “Eureka Bath”. Patente da Shanks. Página de um catálogo da empresa Shanks & Co.,
Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.  Fig. 127 Banheira-chuveiro para colocar dentro de uma 
estrutura de painéis de madeira. Página de um catálogo da empresa Doulton & Co.,
Lambeth, London S.E., Paisley & Paris, 1895. Fig. 128 Banheira-chuveiro dentro de uma 
estrutura de painéis de madeira. Página de um catálogo da empresa Doulton & Co.,
Lambeth, London S.E., Paisley & Paris, 1895. Fig. 129 Banheira-chuveiro com decoração 
exterior. Página de um catálogo da empresa Morrison, Ingram & Co., Hygeia Works,
Manchester, c. 1893. 
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Pode concluir-se que este artigo monumental consistia numa banheira 

capaz de fornecer um banho de hidromassagem e uma cabine de duche. O 

chuveiro grande, colocado no centro, proporcionava uma vaporização 

dirigida descendentemente, enquanto a partir de três posições, horizontais e 

verticais, os jactos de água eram lançados com diferentes pressões através 

de diversos orifícios pequenos localizados na parede interna desta cabine. 

Estes jactos eram controlados por um impressionante conjunto de torneiras 

de cobre reluzentes que funcionavam através de um tubo colocado no 

exterior da banheira.346 

                                                   
346 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 124. 

Fig. 130 Este equipamento, instalado numa casa em Londres, em 1895, mostra o
estado da arte, nos finais do século XIX, nas casas de banho inglesas. Esta banheira
com chuveiro é encastrada em painéis de mogno com dez manípulos de torneiras em
cobre.  
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O primeiro exemplar deste tipo - duche de águas quentes e frias - 

importado, da Inglaterra, para Portugal encontra-se no Palácio da Pena, em 

Sintra. Podemos encontrá-lo nos aposentos de D. Carlos I, na sala do duche e 

massagens (Fig. 131).347  

Inicialmente, houve poucas tentativas de esconder a canalização, que se 

encontrava à vista de todos. Toda a tubagem era exposta, com os acessórios 

reduzidos ao essencial. Mas, nos finais do século XIX, os elaborados painéis 

de madeira, azulejos e espelhos vieram esconder toda a tubagem.  

Na mudança de século, a casa de banho adquiriu um aspecto mais 

funcional. Mais caras, as banheiras encastradas nos painéis de madeira de 

mogno foram substituídas por partes semelhantes em metal e por chuveiros 

mais simples com armações tubulares de metal, o que se tornou moda. 

Ambos os tipos de banheiras tinham armações em forma anelar que 

carregavam cortinas impermeáveis (Figs. 132, 133, 134, 135, 136 e 137).348  

                                                   
347 PEREIRA, Paulo ; CARNEIRO, José Martins – Palácio da Pena. Londres : Scala 
Publishers, 1999, p. 80. 
348 WEDD, Kit – op. cit., p. 15. 

Fig. 131 Sala dos Banhos de D. Carlos I. Palácio da Pena, Sintra. 
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Fig. 132 Banheira com chuveiro integrado com respectiva cortina impermeável.
Página de um catálogo da empresa Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.
Fig. 133 e Fig. 134 “Shower Bath”. Banheira-chuveiro. Página de catálogo da empresa 
F. B. Webb Manufacturing Co., Boston, Massachusetts, 1900.  

132 

133 134 
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Fig. 135  Chuveiros. Página de catálogo da empresa Établissements Porcher of Paris, 1899. Figs. 
136 e Fig. 137  “Shower Bath”. Página de catálogo da empresa F. B. Webb Manufacturing Co.,
Boston, Massachusetts, 1900.  
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Os lavatórios também passaram a ser fixos sobre pernas tubulares. Os 

toalheiros aquecidos, niquelados e polidos, juntamente com o esmalte 

branco, azulejos e mármore, completaram o aparecimento das menores, e 

mais higiénicas, casas de banho, que se tornaram mais numerosas dentro do 

lar.349 

Durante bastante tempo, o chuveiro foi considerado a escolha da classe 

trabalhadora. Não era mais que um inferior substituto da banheira da classe 

média, mas mais tarde tornou-se uma escolha elegante. Este equipamento 

era, sem dúvida, o último grau de ostentação e luxo. Sempre foi 

reconhecido e recomendado pelas suas revigorantes qualidades, e isto 

provavelmente por causa do desporto, recentemente (fins do séc. XIX e 

inícios do séc. XX) retomado com entusiasmo.350 

No início do século XX, nos Estados Unidos da América, quando as casas 

possuíam um duche/chuveiro como um artigo independente, este estava 

quase sempre localizado ao lado da banheira (Fig. 138). Juntamente com a 

banheira-de-assento, com a banheira-de-pés e com o bidé, o chuveiro era 

usado nas casas mais afortunadas para as tarefas balneares mais 

especializadas, e não como uma alternativa ao uso diário da banheira. O 

duche de rotina está associado ao uso masculino: referido como um “banho 

de chuva”, a força e a capacidade atlética do chuveiro considerada 

incompatível com os rituais de embelezamento e de limpeza femininos.351  

                                                   
349 Ibid. 
350 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 148. Sobre a História do desporto consultar 
COSTA, Vitor Manuel Mourão Gonçalves da - O Desporto e a Sociedade em 
Portugal: Fins do Século XIX - Princípios do Século XX. Lisboa : Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa, 1999. Tese de Mestrado em História Social 
Contemporânea. In http://dited.bn.pt/29168/202/975.pdf 
351 LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott – op. cit., p. 31. 
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Com o crescimento da estandardização das banheiras embutidas, nos finais 

do século XIX e no início do século XX, o chuveiro/duche tornou-se mais 

generalizado e muito difundido deslocando a banheira em muitos lares com 

limitações de espaço. A consolidação entre o duche e a banheira incentivou 

uma integração completa do equipamento sanitário e a sua arquitectura 

envolvente – o equipamento sanitário tornar-se-ia parte da própia 

construção da casa.352 

Em 1912, a empresa norte americana Standard Sanitary Mfg. Co., criou, para 

um anúncio, um compartimento onde era possível encontrar um chuveiro 

inserido numa banheira embutida. Nesta altura, os azulejos passavam a 

revestir o chão e as paredes até ao tecto. Num anúncio, dez anos mais tarde, 

em 1922, esta mesma empresa mostrava uma combinação entre um 

chuveiro e uma banheira. Esta publicidade pretendia realçar o mínimo de 

espaço requerido para a disposição de um conjunto completo de 

equipamentos, numa casa de banho, revelando como as dimensões da 

                                                   
352 Ibid. 

Fig. 138 Casa de banho americana da F. W. Webb Manufacturing Co. De
Boston, Massachusetts, 1900. 
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banheira e do duche iriam determinar o tamanho e a organização deste 

espaço (Figs. 139 e 140).353  

Actualmente, o duche, construído de acordo com as dimensões desejadas, 

representa a importância da aparência física e do prazer pessoal. Mesmo em 

cabines pré-fabricadas são extremamente confortáveis. As cabines são 

produzidas em todas as formas e tamanhos, com chuveiros manuais ou 

fixos, com bancos integrados e podem ser retirados facilmente, de acordo 

com a vontade da pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
353 Ibid. 

Fig. 139 Casa de banho americana da Standard Sanitary Mfg. Co., 1912. Fig. 140 Casa de
banho americana da Standard Sanitary Mfg. Co., 1922. 

139 140 
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2.2.5. O Bidé354 

 

 

 

Elemento comum do conforto doméstico, industrialmente fabricado, o bidé, 

desde que surgiu, tem feito totalmente parte da esfera privada. Mantendo-se 

nas nossas mentalidades como um revelador indiscreto, está ligado, desde 

sempre, aos comportamentos mais secretos e às partes do corpo mais 

recônditas. Muitas vezes, e durante bastante tempo, este objecto tem sido 

associado a noções desqualificadas de intimidade e confidência.355 

Foi no século XVIII que, sem dúvida, o mais polémico e controverso de 

todos os itens da casa de banho - o bidé - foi apresentado como “le petit 

indiscret”.356 

Inventado pelos construtores de móveis franceses, o bidé nasceu no século 

do conforto e da libertinagem, talvez advindo da normalização de um 

recipiente que não tinha nome. 

Embora este equipamento já existisse no século XVII, o seu aparecimento 

foi documentado pela primeira vez em 1726. É por volta desta altura que 

lhe é associada a designação de bidé.357  

A origem etimológica da palavra bidé poderia ir buscar-se ao verbo, do 

antigo francês, “bider” que significava “andar a trote”, e de “rabider”, que 

significava “acorrer rapidamente”.358 Um dicionário surgido no ano de 1762 

teria sido o primeiro a assinalar que bidé também poderia ser “um móvel do 

guarda-roupa que serve para limpeza”.359 Em 1768, o Dicionário crítico, 

                                                   
354 Bidé, s. m. (Do fr. bidet) Bacia oblonga, assente num suporte ou no chão, 
destinada à lavagem das partes inferiores do tronco. ACADEMIA DAS CIÊNCIAS 
DE LISBOA; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Dicionário da Língua 
Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Vol 1.,  p. 528. 
355 BEAUPÉ, Fanny ; GUERRAND, Roger-Henri – O Confidente das Damas: o bidé 
do século XVII ao XX – História de uma intimidade. Mem-Martins : Publicações 
Europa-América, 1998, p. 13. 
356 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 
357 BEAUPÉ, Fanny ; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 14. 
358 Ibid., pp. 19-20. 
359 Ibid., p. 21. 
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pitoresco e sentencioso, publicado por Caraccioli, também deixa entrever a 

novidade deste objecto. “Bidé” é referido com uma “espécie de bacia usada 

por todas as mulheres que gostam da limpeza e de que algumas 

provincianas ainda não fazem ideia”.360 

Desta forma, o sentido de móvel para a higiene seria o único a permanecer 

até aos nossos dias. A utilização do vocábulo “bidé” estava, então, associada 

ao aparecimento de um objecto técnico, parecido com uma cadeira de 

quarto de vestir, cuja concepção e forma inicial se viria a afirmar durante o 

século XVIII.361  

Todavia, a palavra bidé iria permanecer durante muito tempo improferível. 

Para uns, a palavra “bidé”, não sendo proferida, era substituída pelas 

seguintes expressões: “pequeno móvel inexprimível”, “peça de água para as 

coxas”, “guitarra de faiança”, “guitarra sem cordas e montada sobre três pés”, 

“pequeno móvel indispensável”, “pequena banheira completamente íntima”, 

“cadeira para limpeza”, “bacia de guarda-roupa”, entre outras.362 

Em 1819, descreve-se correctamente o bidé sem, no entanto, o nomear: 

“O cuidado a ter com essas partes, […] necessita de um móvel feito 
de propósito que seja bastante sólido para suportar todo o peso do 
corpo sentado e que contenha um vaso de faiança ou de porcelana 
suficientemente profundo para receber duas pintadas de água”.363  

É na segunda metade do século XIX que a definição de “bacia de limpeza”, 

dada nos dicionários do fim do século XVIII, se começa então a impor ao 

mesmo tempo que se define a sua postura e função.364 

Antes do primeiro terço do século XVIII, o utensílio designado com a 

expressão “bidé” não existia, exactamente, com este nome nem com a forma 

que lhe associamos. Sabe-se que anteriormente ao século XVIII, já existia 

um instrumento de higiene genital chamado “balde para toilette” (Fig. 141) 

ou de “limpeza”. Este equipamento consistia num recipiente de cerâmica, 

                                                   
360 Ibid. 
361 Ibid., pp. 19-20. 
362 Ibid., pp. 25-26. 
363 Ibid., p. 24. 
364 Ibid., p. 25. 
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tão alto como largo, com um diâmetro de mais ou menos trinta 

centímetros, que se colocava numa base com apoios.365 Seria, portanto, este 

artigo que viria a ser chamado, mais tarde, de bidé. 

Registado desde o século XVII, o “balde de limpeza” poderia ter sido uma 

primeira versão do bidé enquanto objecto técnico. Mais aperfeiçoado do que 

a simples bacia que se utilizava para as simples abluções, este objecto estava 

melhor adaptado à sua função. Procurava-se que esta peça que respondesse 

com conforto e funcionalidade. 

“Precisando de menos trejeitos, economizando os gestos, mais fácil 
de manusear de que a bacia colocada no chão, feito de cerâmica, 
portanto mais higiénico do que uma simples bacia de terracota, o 
balde de limpeza adapta-se à anatomia – mede pelo menos 30 cm de 
diâmetro para 30 cm de altura -, está colocado sobre um estrutura de 
pés de madeira, tem duas asas laterais, uma tampa para melhor 
esconder as excreções corporais, as águas usadas e melhor ocultar os 
odores”.366 

Com a evolução das técnicas, o bidé viria a diferenciar-se do banho de 

assento, que era uma espécie de uma “meia banheira” com o aspecto de um 

cadeirão no qual as pessoas se sentavam deixando as pernas e o tronco fora 

                                                   
365 Ibid., pp. 19-20. 
366 Ibid., p. 34. 

Fig. 141 Balde de toilette, faiança, século XVIII. Castelo de
Roquetaillade (Gironde). 
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de água. Nesta altura, o instrumento de higiene genital viria a transformar-

se também, tal como os restantes equipamentos sanitários, numa peça de 

marcenaria. O recipiente e a sua base tomaram um contorno inédito, 

adoptando a forma de uma bacia oblonga com um estreitamento central 

assemelhando-se a um feijão, a um violino ou a uma guitarra. Era muito 

parecido com a retrete daquela altura, mas podia diferenciar-se desta pelas 

suas dimensões, sendo mais estreito e mais comprido. Muitas vezes era 

aconselhado o uso de uma tampa no objecto, quando não era mesmo 

indispensável o uso desta. A tampa era conseguida através de “uma simples 

tábua ou uma base estofada ou até almofadada”.367 

Num período em que os quartos de toilette íntima começavam a ser 

introduzidos nas habitações e, numa época em que a moralidade não era tão 

descurada como libertina, esta peça de mobiliário aristocrático, muitas vezes 

muito bem construída, ainda não tinha adquirido a sua reputação duvidosa, 

como viria a adquirir uns tempos mais tarde.368 

Em 1739, Rémy Péverie, um marceneiro especializado na confecção de 

roupeiros, inventor da “cadeira de duas costas”, propõe aos seus clientes 

“bidés com costas e com tampa” e “duplos bidés que poderiam ser utilizados 

ao mesmo tempo”.369 Péverie apresenta, pela primeira vez, a referência a um 

móvel de casa de banho, destinado à toilette íntima, cuja data de criação, 

origem e seu inventor permanecem desconhecidos.370  

O bidé, que era usado sem distinção por homens e mulheres, chegou 

mesmo a ser objecto de gravuras e pinturas daquela época (Figs. 142 e 

143).371 O século XVIII fez deste objecto o “amigo íntimo” e até mesmo o 

“confidente” das senhoras, daquela altura. Ao longo deste século, o bidé foi 

tranformado numa elaborada peça de mobiliário, inspirando as mais 

engenhosas obras-primas da arte da marcenaria (Figs. 144 e 145).372  

                                                   
367 Ibid., pp. 34-35. 
368 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 
369 BEAUPÉ, Fanny ; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 14. 
370 Ibid., p. 38. 
371 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 93. 
372 Ibid., pp. 93-94.  
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Fig. 142 “Banco de montar próprio das damas ou Nova lição de equitação”.   
Fig. 143  “Primeira toilette”, pintado por Dunker, 1789. 

142 143 

Fig. 144 Os bidés eram produzidos no estilo predominante da época. Este modelo denuncia 
influências egípcias. Segunda metade do séc. XIX ?. Fig. 145 Mulher a fazer a sua toilette
num bidé.  Este equipamento, considerado muitas vezes controverso, da casa de banho teve 
vários nomes, desde aos mais pomposos, aos mais ridículos, durante o início do século XIX: 
“o pequeno cavalo higiénico” em Itália; “a viola higiénica” em Espanha e em França era
chamado de “caixa de violino” ou “le petit indiscret”. 

144 145 
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Assimilando conforto e comodidade, o século XVIII ocidental, sem igual na 

habilidade e no requinte, organizou o quadro da vida quotidiana e da via 

íntima à volta da noção de bem-estar. É nesta época que aparecem 

numerosos pequenos móveis para um maior conforto doméstico (Figs. 146, 

147 e 148). A procura do bem-estar levou os artesãos do século XVIII a 

reforçar a posição sentada. Procurava-se o “confortável” por meios de 

almofadas, modelando os assentos, arqueando e a alargando os encostos 

para o conforto das costas e da coluna vertebral, calculando os contornos 

dos assentos tendo em conta a altura das coxas e a curva dos joelhos. Desta 

forma a cadeira adaptava-se ao corpo e aos seus movimentos a fim de ter 

um maior conforto quando sentado.373 Mas é com o bidé que o conforto 

sentado adopta a sua expressão mais requintada. O encosto deste 

equipamento recuou e obteve-se o estreitamento, tão característico, da parte 

central do assento, que se adaptava perfeitamente à anatomia íntima (Fig. 

149). Para vários mestres marceneiros, o bidé representava agora um novo 

desafio.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
373 BEAUPÉ, Fanny ; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 39. 
374 Ibid., p. 40. 

Fig. 146 Móvel de toilette Luís XV por Migeon, especialista de pequenos móveis práticos e
de transformação. Fig. 147 Mesa de cabeceira Migeon. Fig. 148  Bidé Migeon. 
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Fig. 149 Bidé com todos os seus detalhes. Prancha Lalonde. Segunda metade do séc. XVIII.
Fig. 150 “Cadeiras de lavar” segundo Delafosse, século XVIII. 

149 

150 
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Nesta altura as viagens começaram a ter uma grande popularidade dentro 

da elite social e cultural, e, desta forma, também se criaram pequenos bidés 

de viagem em metal, cujos pés se podiam desmontar e guardar na bacia.  

Em 1793, foi proposto um bidé com a forma de um violino, feito de 

porcelana e apoiado, juntamente com o seu estojo de transporte, numa base 

de madeira (Fig. 150). Existiam também bidés duplos, assim como modelos 

específicos para os oficiais em campanha, feitos de metal e com pernas 

retrácteis, capazes de “resistir à agitação feroz”.375 Desde 1762 que este 

instrumento foi adaptado “ao uso das tropas e à prova dos maiores abalos”, o 

que só vinha demonstrar, explicitamente, que o bidé, na sua primeira fase 

dourada, nunca foi construído somente para um público feminino.376  

Mas, no início do século XIX, o bidé passou a ser reservado apenas para uso 

exclusivo do sexo feminino, mas agora estas escondiam o objecto que 

passava a ser considerado indecente. Um dos últimos usuários do sexo 

masculino foi Napoleão Bonaparte, que tinha um vasto número de bidés 

produzidos por Biennais – um dos que se apropriava era feito em prata 

dourada “com uma caixa de prata dourada para esponjas e duas garrafas de 

cristal de diamante lapidado”.377 

Nos últimos trinta anos do século XVIII, houve quem se especializasse no 

fabrico de toda a espécie de bidés, desde artigos de viagem aos modelos de 

luxo, guarnecidos de marroquim, com utensílios e frascos escondidos no 

encosto.378  

“Obras-primas da marcenaria, em cerejeira ou em amarante, mais 
vulgarmente em nogueira, mais raramente em madeira de rosa, 
pintados, dourados ou lacados à moda chinesa, com verniz Martin 
segundo os gostos do dia, todos estes objectos são incrustados, 
realçados com finas estruturas, com flores, com ramagem, com 
borboletas, com grinaldas ou fitas, guarnecidos de miscelâneas, de 

                                                   
375 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 94. 
376 Com efeito, durante muito tempo, este utensílio fez parte do equipamento de 
todo o soldado de cavalaria que se preocupasse com o seu conforto, enquanto os 
seus homens recuperavam das longas cavalgadas dentro dos bebedouros dos 
cavalos. BEAUPÉ, Fanny ; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 41. 
377 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 94. 
378 BEAUPÉ, Fanny ; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 42. 
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escudos, até mesmo com os brasões das casas nobres, decorados com 
volutas e com conchas de bronze. O estofador guarnece o assento 
com estas coisas, o encosto e os braços com diversas telas, sedas ou 
veludos, tecidos ou bordados, couros e pregos dourados. A forma do 
assento por si só evoluiu pouco ao longo do século em que apareceu. 
Cadeira baixa, de forma alongada e linha curva, o bidé Luís XV (Fig. 
151), montado sobre quatro pés perfilados, tem muitas vezes uma 
tampa, tal como a cadeira de negócios com a qual geralmente 
condiz. Seguindo as transformações do conjunto dos assentos e 
outros móveis, o bidé Luís XV tem uma forma mais direita: a cadeira 
torna-se rectangular, apoiando-se sobre pés direitos canelados, com 
estojos ou com colunatas. Já no fim do século, o encosto por vezes 
desaparece, anunciado o bidé-banco do século XIX”.379  

As dimensões dos bidés variavam, mas os objectos destinados aos homens 

eram mais compridos e mais altos do que os das mulheres, enquanto, para 

as deslocações, os bidés de viagem ou do campo eram mais pequenos e mais 

maleáveis (Figs. 152 e 153).380 Os bidés, tal como as banheiras, podiam 

alugar-se no século XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
379 Ibid. 
380 Ibid., pp. 42-43. 

Fig. 151 Bidé Luís XV, assinado S. Oeben. Mobiliário do duque
de Choiseul, Castelo de Chanteloup. 
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As bacias dos bidés eram fabricadas em diversos materiais. Por vezes, eram 

fabricadas em ouro ou em prata, mas eram mais frequentemente 

produzidas em faiança ou porcelana.381 O desenvolvimento extraordinário 

da cerâmica, no fim do reinado de Luís XV, iria trazer, durante meio século, 

glória à faiança francesa e ainda mais à porcelana. A nobreza preferia a 

faiança porque este material não era caro e era muito menos triste que o 

estanho. Mas a faiança era um pouco “espessa” para uma sociedade  que era 

cada vez mais “fina”. Desta forma, procurava-se chegar, o mais depressa 

possível, ao uso da porcelana, material que se iria a desenvolver neste 

século.382 

No fim do século XVIII, foram confiados bidés à Companhia das Índias para 

serem decorados e difundidos nos Países Baixos e em Portugal. Para a 

clientela europeia, estes equipamentos tinham que apresentar determinadas 

características. Os bidés eram frequentemente decorados com um cenário 

bicolor azul e branco (Fig. 154) e apresentavam um espantoso 

                                                   
381 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 44. 
382 Ibid. 

Fig. 152 Bidé de homem. Época Luís XVI. Madeira de faia lacada. Fig. 153 Bidé de viagem,
época Império por Biennais. Madeira de Mogno, pés desmontáveis com filetes de ébano. O
tempo móvel contém a inscrição «Général de division J. Lemarois. Magdebourg. 1814». 

 



191 

 

comprimento, até 90 centímetros, o que justificava o uso deste, pelos 

Ocidentais, como banheira para crianças. Outras decorações que se 

pretendessem eram realizadas por encomenda.383 

Numa época em que os bidés não tinham ligação à água corrente, os mais 

elegantes já estavam munidos de escoamentos e tinham pequenas torneiras 

de estanho que serviam para despejar as águas usadas.384 

No século XIX, o aspecto deste equipamento começava a simplificar-se. O 

bidé industrializa-se, estandardiza-se e deixa definitivamente as 

manufacturas de faiança e porcelana, deixando de ser um objecto de arte 

para entrar unicamente no campo da utilidade. Perdendo o encosto e os 

braços, o bidé retoma a sua forma inicial de banco, cujo alicerce, de madeira 

ou até de ferro, também se simplificou bastante. Com a utilização dos 

metais, sob todas as suas formas, agora era muito mais raro encontrar uma 

bacia de prata ou de opalino. Apesar de ainda existirem bacias em faiança, a 

maior parte das vezes, eram produzidas em cobre niquelado ou em chapa 

                                                   
383 Ibid., p. 46. 
384 Ibid. 

Fig. 154 Bidé do século XVIII. 
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esmaltada. Alguns tinham uma tampa que possuía uma função dupla: 

conservava a água quente e escondia um objecto mais ou menos 

escandaloso. Sem saída para a água, a bacia transportava-se, agora, até onde 

se ia buscar a água ou até onde esta se deitava fora (Figs. 155 e 156).385  

Transportado com facilidade, o novo bidé podia ainda manter toda a sua 

descrição, pois podia ser incorporado em móveis de toilette, até então, na 

moda.  Existiam cómodas plurifuncionais com várias gavetas e esconderijos 

que continham todo um arsenal de jarros, baldes, banhos de pés ou banhos 

de assento, juntando e associando os objectos de limpeza parcial para assim 

garantir uma limpeza geral.  

Com efeito, é no século XIX que a concepção do espaço doméstico se 

                                                   
385 Ibid., p. 119. 

Fig. 155 Bidé de caixa, em latão ou cobre, sobre uma estrutura de madeira com tampa. Este
bidé pode encontrar-se no Quarto de Vestir da Rainha D. Amélia, no Palácio da Pena, séc. 
XIX-XX. Fig. 156 Bidé de caixa em cerâmica. Este bidé pode encontrar-se nas instalações 
sanitárias (Water-closet) do Quarto da Rainha D. Amélia, no Palácio da Pena, séc. XIX-XX. 
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modifica consideravelmente. Com a distinção e privatização dos espaços 

dentro da habitação, criam-se os locais destinados à intimidade e à higiene 

corporal. Desta forma, o bidé, que até então se localizava no guarda-roupa, 

vem afirmar-se na divisão reservada aos cuidados corporais. Dissocia-se da 

área das funções biológicas como sendo um instrumento de limpeza acima 

de tudo (Fig. 157).386  

Em França, em 1910, quem possuísse um bidé apresentava um sinal de 

luxo387, mas passadas duas décadas este objecto já não era um atributo da 

aristocracia. Já estava cada vez mais disponível a todas as classes.388 Somente 

durante a década de 1930, é que ocorreu a difusão do bidé em todo o tipo de 

habitação. Seria preciso esperar até esta altura para que começasse a perder 

a sua reputação indecente e a sua conotação impudica.389 Tendo 

conquistado, na cidade, o seu lugar no meio dos instrumentos da higiene 

burguesa, o bidé integrava-se, assim, progressivamente na paisagem 

sanitária moderna (Fig. 158). 

A partir desta época, o bidé começaria a aperfeiçoar-se ao mesmo tempo 

que a higiene progredia, sendo esta uma nova disciplina fundamental para a 

ordem social. 

Até aos anos quarenta, a bacia do bidé media entre 25 cm e 30 cm de 

largura por 37 cm a 41 cm de comprimento e a altura do equipamento 

rondava os 40 cm. Sob a influência do design, os fabricantes pretendiam 

substituir a forma clássica de violino que os bidés apresentavam, criando 

assim novas formas, mais simples com linhas mais “artificiais” e menos 

adaptadas às exigências da anatomina. Desta forma, o bidé iria perder a sua 

tradicional forma de violino para se alargar no centro, tornando-se até 

francamente rectangular (Fig. 159).  

 

 

                                                   
386 Ibid., p. 110. 
387 Ibid., p. 108. 
388 Ibid. p. 120. 
389 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., pp. 144-146. 



194 

 

 

Fig. 158 Bidé de caixa que se coloca numa estrutura de metal, que, por sua vez, fica escondida
dentro de painéis de azulejo. Este equipamento pode encontrar-se na divisão oposta à casa de
banho do Quarto do Veador, no Palácio da Pena (não aberta ao público).  

Fig. 157 Bidé e bacias de cama, de um catálogo do séc. XIX. 
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Mas apesar destas mudanças estéticas, o objecto em si iria evoluir pouco. 

Desde que se adaptou à canalização, à entrada e saída de água corrente, a 

sua concepção técnica pouco se modificou (Fig. 160).  

Assim, com a evolução estética dos restantes equipamentos sanitários, o 

bidé tentava acompanhá-los nessa transformação progressiva, acabando por 

se manter num bidé-pedestal que condizia com os outros elementos da casa 

de banho (Fig. 161). Se a sua aparência evoluiu, não é devido a uma 

evolução técnica, o que lhe seria natural; é toda a estética da casa de banho 

e dos objectos sanitários que se transforma na altura da Arte Deco.390  

Neste momento, o modelo de casa de banho “laboratório”, introduzido no 

início do século pelos americanos, impõe-se definitivamente na aparência 

dos objectos. Neste espaço, com uma concepção perfeitamente científica,  as 

                                                   
390 BEAUPÉ, Fanny; GUERRAND, Roger-Henri – op. cit., p. 140. 

Fig. 159 Bidés, início do século XX. Les Magasins du Bom Marché, Paris. 
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linhas de todos os aparelhos sanitários, como as do mobiliário em geral, 

racionalizam-se e simplificam-se, libertando-se de qualquer decoração 

excessiva, aplicada até aquela altura.391 

Na década de 60, começou a ser introduzida cor no material das casas de 

banho. Em  1959, a empresa Ideal Standard apresentava modelos em 

porcelana vitrificada, numa gama de cores totalmente inéditas: verde-jade, 

coralina, amarelo-manchu, azul-rei, etc.392 

                                                   
391 Ibid. 
392 Ibid., p. 164. 

Fig. 160 Bidé de pedestal. Patente da Shanks & Co., Barrhead, Glasgow, c. 1885-1900.  
Fig. 161 Bidés de pedestal da Établissements Porcher of Paris, 1899. 
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No que diz respeito aos materiais empregues agora no fabrico dos bidés, 

passaram a ser  essencialmente fabricados em porcelana vitrificada, em grés 

fino misturado com argila cozida ou em resinas sintéticas. Do ponto de vista 

dos modos de fixação, a evolução é pouco sentida, o bidé é fixo ao chão ou 

suspenso na parede, facilitando, deste modo, a limpeza do pavimento (Fig. 

162).393  

Durante esta década, de todos os aparelhos sanitários, o bidé foi aquele que 

teve a mais importante evolução técnica. Passou de uma alimentação de 

água feita pelo “freio”, por onde onde o líquido passava, aquecendo, ao 

mesmo tempo, antes de encher a bacia - neste caso, a toilette fazia-se em 

água estagnada – para uma alimentação por jacto ascendente, e depois, a 

partir dos anos 60, a alimentação era feita através de uma câmara de 

carburação. Neste caso a água morna escorria para uma bacia por meio de 

                                                   
393 Ibid., p. 165. 

Fig. 162 Bidés “Concept” e “Create” da Ideal Standard, 2011. 
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um orifício colocado por cima do buraco de escoamento da água quando a 

bacia estivesse muito cheia, mas, ainda aqui, a toilette fazia-se em água 

parada.394 

Desde do final dos anos setenta, do século XX, que, em França, todos os 

bidés estavam obrigatoriamente equipados com torneiras exteriores a fim 

de evitar problemas de sucção e favorecer uma toilette com água corrente, 

tida como mais higiénica. Todos os bidés deviam ser concebidos de forma a 

permitir um escoamento completo, rápido e sem depósito de águas usadas. 

Deveriam, desta forma, estar ligados às saídas das águas domésticas, como 

os lavatórios e as pias.395 

Apesar do bidé ter sido adopatado por todo o sul da Europa, nunca foi aceite 

na Grã-Bretanha nem, mais tarde, nos Estado Unidos da América, onde 

sempre foi considerado um objecto com uma reputação questionável.396 

Tradicionalmente o seu uso tem sido confinado ao povo latino da Europa, 

enquanto o anglo-saxónico tem-no evitado. Hoje em dia, os Estados Unidos 

da América continuam a ser implacavelmente contra o uso dos bidés. Os 

próprios franceses abandonaram mais ou menos, o bidé, há mais de vinte 

anos, visto que desde o final do século XX, a evolução global da produção de 

bidés na Europa Ocidental caracterizou-se por um claro declínio. Este 

fenómeno deveu-se essencialmente à redução de fabrico dos principais 

produtores, e devido ao facto de se utilizar cada vez menos o bidé. Muitas 

vezes, este equipamento era substituído pelo chuveiro. Significativamente, 

este equipamento já não faz parte dos padrões mínimos da casa de banho. 

No entanto, existe agora novo mercado no Médio Oriente, para o qual as 

exportações são bastante significativas.397 

 

 

 

                                                   
394 Ibid., pp. 165-166. 
395 Ibid., p. 166. 
396 BONNEVILLE, Françoise – op. cit., p. 94. 
397 Ibid., pp. 144-146. 
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CAPÍTULO III 

Casa de Banho e Equipamento Sanitário  
em Portugal 
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3.1. Formação da casa de banho  

 

 

 

Como abordamos anteriormente, na civilização Ocidental, coube aos 

Romanos a difusão do hábito de tomar banho.  

Este povo alcançou o território actualmente português no século II a.C.398 

Embora a população da Península Ibérica se tenha estabelecido muito antes 

da colonização romana, poucos ou nenhuns vestígios das habitações ou 

hábitos de limpeza persistiram. Com a chegada dos Romanos, a situação 

altera-se, pois deram grande importância à higiene e aos cuidados 

sanitários. Hoje em dia, como já foi referido, podemos encontrar vestígios 

de termas, desta época, construídas em Portugal. 

Contudo, com o declínio do Império, os banhos perderam gradativamente a 

popularidade. 

Com a chegada da Idade Média, o ocidente cristão, durante este período e 

até meados do século XVIII, considerou sempre a higiene pessoal como 

uma prática pagã. A limpeza dispensava a água, ignorando o corpo, salvo as 

mãos e o rosto, que eram as únicas partes mostradas. Tal como este facto 

aconteceu em torno do Mundo, em Portugal não foi diferente.399  

A noção de coforto e de higiene era, na Idade Média, um conceito 

rudimentar. As habitações obedeciam a princípios básicos da economia. 

Eram um espaço unicamente destinado a cobrir funções básicas que 

serviam de resposta às necessidades elementares de abrigo e 
                                                   
398 ALARCÃO, Jorge – Portugal Romano. Lisboa : Verbo, 1974, p. 17. 
399 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – “Design de equipamento sanitário: do objecto 
sanitário ao espaço sanitário” in Arte Teoria – Revista do Mestrado em Teorias da 
Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Lisboa : Faculdade de 
Belas Artes, Universidade de Lisboa, 2004, Nº 5, p. 13. 
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armazenamento, em que, por vezes, se associava à função de local de 

trabalho.400 

Reflexo do nível social, das possibilidades materiais, do labor quotidiano e 

da cultura de quem a habitava, a casa medieval adaptava-se a todo o tipo de 

funções, reduzindo-se ao mínimo no que toca à especialização dos 

compartimentos. 

As dimensões das casas dependiam da disponiblidade financeira – onde o 

tamanho da habitação era directamente proporcional aos recursos 

económicos do proprietário - e da localização na malha urbana. As 

dimensões destas diminuiam nas zonas de maior centralidade, onde o solo 

era mais caro e a ocupação mais densa, com tendência para aumentar em 

superfície na periferia da cidade.401 

Portanto, de acordo com o estatuto social ou recursos financeiros do 

proprietário, o modelo destas habitações alterava-se. A uma área superior 

correspondia a uma multiplicação dos compartimentos, que, por mais 

especializados, conferiam maior privacidade.402  

No campo, a habitação era baixa, de um único piso, enquanto na cidade, a 

construção elevava-se em andares.403 A casa baixa de um piso, no máximo 

dois, constituía, portanto, a regra no Portugal da Idade Média (Fig. 163).404  

Como se sabe, a planificação das habitações tem vindo a modificar-se ao 

longo dos tempos. Durante esta época, existiram vários tipos de casas com 

diversas formas de organização do espaço interno. Havia residências com 

apenas uma única divisão - caracterizadas pela plurivalência funcional, em 

que existia uma ausência total de especialização e, por conseguinte, de 

privacidade -, ou com duas divisões, onde correspondia já a uma certa 

especialização, em que existia um espaço de maior sociabilidade 

                                                   
400 TRINDADE, Luísa – A casa corrente em Coimbra – Dos finais da Idade Média 
aos inícios da época Moderna. Coimbra : Câmara Municipal de Coimbra, 2002, p. 
151. 
401 Ibid., p. 35. 
402 Ibid., p. 153. 
403 MARQUES, A.H. de Oliveira - A Sociedade Medieval Portuguesa. 1ª ed. Lisboa : 
Livraria Sá da Costa, 1964, pp. 75-77. 
404 Ibid. 
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(cozinha/sala) opondo-se um outro essencialmente destinado ao repouso 

familiar. Nas casas com dois pisos, ou mais, com duas ou mais divisões por 

piso, assistia-se a uma maior diferenciação do espaço interior.405  

Nos palácios, desta época, encontrava-se já uma distinção estabelecida entre 

“salas”, “câmaras” e “casas de guarda-roupa”, além de oratórios, de cozinhas 

e de privadas. É claro que a especialização seria tanto maior quanto mais 

rico e poderoso fosse o fidalgo em questão.406 

Uma das primeiras referências a espaços adaptados à higiene, em território 

luso, data do princípio do século XV numa descrição da organização interna 

do Paço Medieval de Sintra. Obviamente este espaço era restrito a um grupo 

                                                   
405 TRINDADE, Luísa – op. cit., pp. 71-74. 
406 MARQUES, A.H. de Oliveira – op. cit., p. 88. 

Fig. 163 Representação esquemática das principais tipologias da casa
medieval: casa térrea, com uma e duas divisões; casa de dois ou mais pisos e
casas com duas ou mais divisões por piso. 
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reduzido, não sendo, por isso, um exemplo das habitações nacionais 

correntes da época.407 

A estrutura da casa real manteve, entre o final do século XV e o período 

setecentista, uma relativa estabilidade, muito embora o oficialato tenha 

crescido e acentuado a especialização.408 

Nos paços medievais, os espaços utilizados para fins higiénicos seriam 

certamente as dependências mais reservadas e íntimas. A “câmara” ou a 

“câmara de dormir” do rei constituía, por conseguinte, a zona do palácio 

marcada pela máxima intimidade; era por exelência um local reservado e 

intimista de carácter muito restritivo.409 A câmara e as divisões anexas eram 

palco de momentos de intimidade do rei, desde o seu despertar, o vestir e o 

despir, os cuidados com o corpo e a higiene, a sua vida sexual, os seus 

momentos de doença, e outros.410 Desta forma, estes compartimentos 

encontravam-se delimitados de uma forma mais ou menos rigorosa. 

Os oratórios - destinados à oração privada -, espaços geradores de um 

recolhimento pessoal e individualizado, poderiam ser compartimentos 

totalmente autónomos, no caso de o respectivo paço ser muito 

desenvolvido, dispostos na câmara de dormir ou em qualquer outra 

dependência.411 Por serem, de facto, uma das dependências mais reservadas 

e íntimas de todas, estavam muitas vezes associados ao lugar de satisfação 

de necessidades fisiológicas.412 Sobre este espaço, existente no paço medieval 

de Sintra, José Custódio Vieira da Silva, refere-se a anotação cuidada de D. 
                                                   
407 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 13. 
408 MATTOSO, José (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (Coordenação) – “A 
corte régia e o alargamento da esfera privada” in História da Vida Privada em 
Portugal – Idade Moderna. Lisboa : Temas e Debates, Círculo de Leitores, 2011, p. 
168. 
409 MATTOSO, José, (Direcção) ; VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, 
(Coordenação)  – “O paço” de José custódio Viera da Silva in História da Vida 
Privada em Portugal - A Idade Média. 1ª ed. Lisboa : Círculo de Leitores, 2010, p. 82. 
410 MATTOSO, José (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (Coordenação) – “As 
áreas privadas do palácio Real” in História da Vida Privada em Portugal – Idade 
Moderna, p. 169. 
411 MATTOSO, José, (Direcção) ; VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, 
(Coordenação)  – “O paço” por José custódio Viera da Silva in História da Vida 
Privada em Portugal - A Idade Média, p. 83. 
412 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 13. 
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Duarte: “A casynha de rezar que tem o mijatório IIIJ couados. E larquo IIJ 

couados”.413 

Sobretudo a partir da segunda metade do século XIV, começa a reparar-se 

na utilização constante de lareiras e de latrinas. Este facto seria um 

indicador de maior conforto e de um grau acrescido de exigência que a 

habitação nobre conhece no final da Idade Média. O Paço Ducal de 

Guimarães, construído ao longo do século XV, dispõe de um número 

impressionante de lareiras, enquanto as privadas usavam, já na altura, um 

refinado sistema de esgotos que aproveitava as águas da chuva (Fig. 164).414  

Além da realeza, algumas pessoas, poucas, até aos finais da Idade Média, 

possuíam mesmo privadas em suas casas. Algumas contavam com o luxo 

                                                   
413 Ibid., p. 14. 
414 MATTOSO, José, (Direcção) ; VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, 
(Coordenação) – “O paço” por José custódio Viera da Silva in História da Vida 
Privada em Portugal - A Idade Média, p. 85. 

Fig. 164 Paço de Guimarães. É bem visível o grande número de chaminés
dispostas pelo Paço. 
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deste espaço dentro de casa, mas, por vezes, situava-se fora da habitação 

propriamente dita.415 

Este “equipamento” que albergava práticas íntimas – com a significativa 

designação de privadas – invadia, portanto, áreas comuns. Habitualmente 

erguidas nos quintais, algumas já passavam mesmo a ocupar caminhos 

públicos, a partir dos últimos anos do século XIV.416 

A inexistência de instalações sanitárias privadas e o seguramente reduzido 

número das públicas, fazia das ruas um espaço necessariamente utilizado 

para esse fim. Nalgumas cidades europeias as autoridades concelhias 

obrigavam a construção de privadas, mas nada de tão precoce surgiu em 

Portugal.417 

O carácter rudimentar da casa corrente medieval sem saneamento de águas 

residuais e, na esmagadora maioria dos casos, sem instalações sanitárias 

levava, então, que a rua fosse utilizada com esse fim até muito tarde.  

Apesar de existir uma preocupação com a higiene e salubridade em todos os 

centros urbanos de finais da Idade Média, continuavam a verter-se 

diariamente as águas domésticas para a rua onde já se acumulavam vários 

dejectos, lixos e excrementos de animais. A vigilância existente e as pesadas 

multas impostas aos infractores, que praticavam estes actos, não resolviam o 

problema de insalubridade que se verificava. Deste modo, imundices e 

águas escorriam pelas vias em terra batida. Só mais tarde, bem adiantada a 

Idade Média, estas eram recolhidas em canos, a céu aberto ou cobertos, 

facto que ainda acontecia raramente. A eficácia deste sistema era, por vezes, 

limitada, pela frequente ruptura e obstrução das condutas.418 

Esterqueiras e águas sujas foram, a partir do século XIV, consideradas como 

nefastas para a saúde pública. No Porto, já em 1336, era proibido deitar 

                                                   
415 TRINDADE, Luísa – op. cit., pp. 71-74. 
416 MATTOSO, José, (Direcção) ; VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, 
(Coordenação)  – “Espaços e lugares: o espaço urbano e o espaço rural” por Adelaide 
Pereira Millán da Costa e Iria Gonçalves in História da Vida Privada em Portugal - 
A Idade Média, p. 29. 
417 TRINDADE, Luísa – op. cit., p. 101. 
418 Ibid., pp. 98-99. 
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“água lixosa ou outro lixo na rua”. Apenas era permitido o despejo de água 

limpa desde que precedido pelo grito de “água-vai!”. As autoridades 

tentavam, por toda a parte, delimitar os locais de despejo, em norma junto 

aos rios, para que a maré os levasse. Proibia-se, também, o lançar de 

“privados e cisco” (pó de carvão/lixo) nas enxurradas e o despejo de urina e 

água fedorentas nas ruas.419 

O costume legalizado do água-vai! evitava, ou pelo menos dificultava, 

qualquer tentativa eficiente de higienização (Fig. 165). Mas em 1484, D. João 

II viu-se obrigado a tomar uma série de cuidados. Ordenou a limpeza dos 

canos e montureiras, assim como a construção de canos de primeira e 

segunda ordem, os quais deveriam ser construídos nas principais ruas da 

cidade.420 Ordenou também que se tomassem providências contra o 

                                                   
419 TRINDADE, Luísa – op. cit., pp. 99-100. 
420 GOMES, B. Antonio - O esgôto, a limpeza e o abastecimento das aguas em 
Lisboa. Lisboa : Typographia da Academia Real das Sciencias, 1871, p. 7. 

Fig. 165 “Água-vai!” na Idade Média. 
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“entornar dos camareiros” – os bacios - que se lançavam onde não deviam, 

pois exisitiam locais limitados para o fazer, como, por exemplo, as praias. 

Mas muita gente não fazia caso e persistia o hábito de verter para a rua 

todas as sujidades.421  

Dois anos mais tarde, chegou-se ao ponto de ordenar para Lisboa a 

construção de um sistema completo de esgostos, para onde se pudessem 

deitar as sujidades. Mas havia ainda de levar muito tempo a erigir tal rede.422 

Ainda sem um sistema de esgotos, algumas municipalidades faziam edificar 

latrinas comuns, sobre muralhas ou cursos de água, embora muitas dessas 

latrinas fossem derrubadas por serem responsáveis do mau cheiro sentido 

nas praças. Facto este, que só iria constatar uma dificuldade extrema em 

criar hábitos de higiene nas populações.423 

Até à chegada da água canalizada a casa, um dos hábitos higiénicos menos 

cultivados era o banho. Raríssimas eram as residências com casas de banho. 

A instalação sanitária, enquanto espaço individual contemplado nos esboços 

arquitectónicos, era praticamente inexistente no nosso país até à segunda 

metade do século XIX.424 A instalação de casas de banho com água 

distribuída por rede pública, começou a ser uma realidade somente a partir 

de 1870 nas habitações da classe média, mas mantiveram-se virtualmente 

desconhecidas nas casas da classe trabalhadora até cerca de 1920.425 

                                                   
421 MARQUES, A.H. de Oliveira - op. cit., p. 106. 
422 Ibid. 
423 As latrinas comunitárias situavam-se preferencialmente em locais muito 
concorridos e próximos de cursos de água, não sendo estas consideradas pelos 
citadinos um equipamento de primeira ordem. TRINDADE, Luísa – op. cit., p. 100. 
MATTOSO, José, (Direcção) ; VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, (Coordenação)  
– “Espaços e lugares: o espaço urbano e o espaço rural” por Adelaide Pereira Millán 
da Costa e Iria Gonçalves in História da Vida Privada em Portugal - A Idade Média, 
p. 35. 
424 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – O Grande livro de Casas de Banho. 
Linda-a-Velha : Abril/ Controljornal, 2000, p. 21. 
425 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 14. 
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A higiene pessoal, neste período, não ia além do uso de pequenas bacias 

“cuja serventia extravasava, frequentemente, a sua utilização na limpeza”.426 

Os relutantes hábitos de higiene orbitavam em torno de objectos portáteis 

como selhas ou tinas de madeira - tidas como objectos extravagantes -, 

cântaros de barro ou lava-mãos, que, normalmente, seriam usados na 

cozinha ou no quarto.427  

Mas sendo também os balneários públicos escassos, o lisboeta desenvolveu o 

costume de tomar banho no rio; sendo este, na maioria da vezes, o único 

banho possível ao comum dos habitantes da cidade (Fig. 166).428  

No que toca aos banhos públicos - tão usuais entre os romanos e os árabes, e 

em geral condenados pela ideologia cristã -, muitos foram destruídos ou 

encerrados com o triunfo pacífico do cristianismo ou após a reconquista 

sobre a mourama. 

                                                   
426 CABIDO, José Jacob – Reflexões sobre o interior doméstico: As mentalidades e o 
espaço. Lisboa : Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de lisboa, 1994, p. 
273. 
427 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 21. 
428 CABIDO, José Jacob – op. cit., p. 273. 

Fig. 166 Banhos no Tejo. 
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Mas foi impossível erradicar por completo este hábito ancestral de 

frequentar os banhos públicos, pois também se continuaram a frequentá-los 

em todo o Portugal durante a Idade Média. Os balneários funcionavam nos 

grandes centros populacionais como Lisboa e Porto, ou em aglomerados 

menores como Setúbal, Loulé, Faro, Tavira, Castro Marim, Alfaiates, Castelo 

Bom, Castelo Melhor e Castelo Rodrigo.429 

O banho não era, a não ser excepcionalmente, tomado no domicílio. Para 

isso as pessoas teriam que se dirigir aos balneários públicos, que acabaram 

por se ir degradando e transformando em bordéis. Foram tão fatais no seu 

declínio que seriam abolidos pelo Concílio de Trento (1545-1563) e só 

ressurgiriam no século XVIII.430 

Alguns balneários confundiam-se com simples termas medicinais, onde até 

existia um banheiro à disposição do público.431 Era costume dos “ricos-

homens” (homens que serviam o rei na guerra, do século XII ao XIV), 

infanções ou cavaleiros, e respectivas mulheres, fazerem-se acompanhar de 

um escudeiro ou de uma criada, pelos quais nada pagavam, deixando-nos a 

impressão de que a frequência aos banhos era limitada às gentes de 

posses.432 

No que toca à higiene corporal no interior das habitações, reinava o asseio 

compatível com os meios da época. Em solos de terra batida seria mais 

difícil manter uma higiene impecável. Segundo Oliveira Marques, era certo 

que, dentro das habitações privadas, existissem, já nesta altura, lavatórios e 

algumas “banheiras”, assim como as muito frequentes bacias.433 

As casas nobres já dispunham das suas retretes. O paço de Sintra possuía, no 

reinado de D. Duarte, no século XV, “nada menos que quatro destas 

‘privadas’ com as dimensões de 4 × 3 côvados (2,80 m × 2,10 m); 3 ½ × 3 

(2,45 m × 2,10 m); 3 ½ ×  2 (2,45 m × 1,40 m) e 3 × 2 (2,10 m × 1,40 m). Pouco 

                                                   
429 MARQUES, A.H. de Oliveira - op. cit., p. 104. 
430 CABIDO, José Jacob – op. cit., p. 105. 
431 MARQUES, A.H. de Oliveira - op. cit., p. 104. 
432 Ibid. 
433 Ibid. 
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maiores, todas elas, do que um simples urinol que não excedia 3 ½ × 1 ½ 

(2,45 m × 1,05 m)”.434 

Nos finais da Idade Média, os padrões de conforto começaram, então, a 

melhorar perante a instalação de chaminés, balcões e latrinas, com o 

ladrilhamento dos pavimentos, com um maior número de aberturas nos 

pisos superiores, ou com janelas de assento. Mas, na sua maioria, a casa 

comum era, quase sempre, obscura, fumarenta e húmida.435 

Já no alvorecer da modernidade, à medida que a cidade moderna cresceu, 

algumas alterações foram sendo introduzidas. A implementação industrial 

trouxe consigo várias mudanças. Os anos passaram e com eles surgiram 

novas formas de estar e novos comportamentos. 

O abandono das terras de origem e a vinda para as grandes cidades 

anónimas, a par do desenraizamento e das características de uma nova vida, 

alteraram radicalmente os comportamentos individuais ao seu nível mais 

básico.436 A partir do século XV, os núcleos populacionais cresceram a 

ritmos superiores aos das zonas rurais. O número de portugueses a residir 

em centros urbanos tendia a aumentar desde finais deste século.437 

No que diz respeito à esfera privada, importantes mudanças ocorreram no 

período compreendido entre o final de Quatrocentos e o início do século 

XIX.  

Uma das principais mudanças que ocorreu, entre os séculos XVI e XVII, 

esteve associada à multiplicação de divisões interiores e à maior 

especialização funcional dos diversos compartimentos.438 

Mas, apesar desta especialização dos compartimentos internos da habitação, 

as retretes, secretas ou latrinas, também chamadas de privadas, não seriam 

                                                   
434 MARQUES, A.H. de Oliveira - op. cit., pp. 104-105. 
435 MATTOSO, José, (Direcção) ; VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, 
(Coordenação)  – “Espaços e lugares: A casa” por Sílvio Conde in História da Vida 
Privada em Portugal - A Idade Média, p. 75. 
436 RODRIGUES, Teresa – Cinco séculos de Quotidiano – A vida em Lisboa do 
século XVI aos nossos dias. 1ª ed. Lisboa : Cosmos, 1997, pp. 17. 
437 Ibid., pp. 23-24. 
438 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “As 
grandes casas” por Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro in História 
da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 224. 
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frequentes nas casas da época moderna. Estes “equipamentos” eram de todo 

inexistentes ou, quando exisitissem, equivaliam a “construções precárias de 

madeira, colmo ou outro material afim”. Nalguns casos resumir-se-iam, 

apenas, a um simples cano, com ou sem retretes/sanitas, por onde iriam 

todas as imundices.439  

Ao nível da higiene pública, ao longo dos séculos XVII, XVIII e, ainda, no 

século XIX, os relatos de viajantes europeus serviam-se dos hábitos de 

higiene como factor para tecerem considerações de civilidade. Inúmeras 

vezes narrados, e nem sempre de modo isento, estes episódios acentuavam o 

carácter imundo e pestilento das ruas da cidade de Lisboa, na sua maioria 

resultado do hábito de água-vai! que consistia no lançar para a rua de todos 

os depejos, essencialmente orgânicos.440 

Entre os séculos XVII e XVIII, foram inúteis as tentativas ensaiadas para 

combater a sujidade das ruas “estreitas e tortuosas”, assim como “o cheiro 

nauseabundo dos despejos efectuados ao ar livre, qualquer deles causa e 

consequência da precariedade das condições sanitárias em que vivia grande 

parte da população, que se ‘amontoava’ nos andares menos nobres dos 

edifícios e sobretudo nos bairros de feição popular”.441 O aumento rápido do 

número de residentes, nestes locais, acabou por trazer consigo o 

agravamento das condições de sobrevivência diária.442 

Desde modo, a falta de infra-estruturas essenciais, a inexistência de uma 

rede de esgotos e de uma política de urbanização eram as condições em que 

os grupos de menores rendimentos tentavam sobreviver diariamente.443  

Nesta época, as ruas de Lisboa eram, na sua maior parte, estreitas e húmidas 

e nelas se lançavam, como já foi dito, todo o tipo de imundices e sujidades. 

                                                   
439 Em Lisboa, muitos canos iriam desaguar ao rio. Conhecem-se listas destes 
dispositivos para o terceiro quartel do século XVI e para 1685. MATTOSO, José, 
(Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os lugares e espaços do 
privado nos grupos populares e intermédios” por Fernanda Olival in  História da 
Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 263. 
440 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 13. 
441 RODRIGUES, Teresa – op. cit., p. 48. 
442 Ibid. 
443 Ibid., p. 49. 



213 

 

A conjugação destes aspectos só vinha confirmar a precariedade da vida 

humana na capital do Reino durante a vigência do Antigo Regime 

demográfico, ou seja, até ao século XX.444 

O francês J. B. F. Carrère, numa descrição que fez da capital portuguesa em 

finais do século XVIII, afirmava não existir cidade, vila ou aldeia cujas ruas 

fossem tão lamacentas, sujas, poeirentas e intransitáveis como as de 

Lisboa445: 

“Cada golpe de vista, à distância do local onde estávamos, era tão 
belo, quanto sujo e nojento era o próprio local. Também é verdade 
que as ruas nunca são limpas, apesar de existir um contrato com 
varredores de ruas, mas que eles não cumprem”.446 

As queixas contra o costume água-vai! – prática considerada bárbara no 

século XVIII europeu -, também eram frequentes no início da centúria 

seguinte em Portugal e o poder local continuava a mostrar-se incapaz de 

erradicar esse hábito tão enraízado entre os populares (Fig. 167).447  

“Nove horas da noite; abrem-se as janelas e nelas assoma uma 
chusma de bacios que avançam para fora dos parapeitos, e logo por 
todos os lados desaba uma chuva de excrementos infectos, de que só 
posso resguardar-me caminhando encostado às paredes. Livre desta 
agressão geral e imprevista, se no dia seguinte, tendo de sair, vou 
pelas ruas em meu caminho, quando mesmo em pleno dia, de súbito 
sou atingido e mergulhado num torvelinho de porcarias 
malcheirosas, fétidas, que me sujam a cabeça, me encharcam o fato, 
ficando todo o meu corpo repugnantemente fedorento, estonteado e 
confuso. […] Estes acidentes acontencem muito frequentemente em 
Lisboa e quem anda nas ruas desta cidade está sempre em risco de 
ficar encharcado e coberto de porcaria. Pelas janelas deita-se para a 
rua água limpas e águas sujas, as lavaduras das cozinhas, as urinas, 
os excrementos de toda a família que se foram acumulando. Isto 
acontece a qualquer hora, tanto de dia como de noite, sem aviso, sem 
que se veja se vai alguém a passar.”448 

                                                   
444 Ibid., p. 53. 
445 CARRÈRE, J. B. F. – Panorama de Lisboa no ano de 1796. Lisboa : Biblioteca 
Nacional, 1989, p. 66. 
446 RODRIGUES, Teresa – op. cit., p. 53 (citação de J. B. F. Carrère in Voyage en 
Portugal et particullièrement à Lisbonne, p. 129). 
447 Ibid., p. 53. 
448 CARRÈRE, J. B. F. – op. cit., pp. 70-71. 
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Toda a espécie de imundices era lançada das casas para as ruas, durante a 

noite e até durante o dia. Quando chovia, cada vez que caía um autêntico 

dilúvio, grandes torrentes inundavam a parte baixa da capital tranformando 

as estradas em verdadeiros lamaçais. O lixo, que se encontrava nas ruas, era 

consequentemente arrastado para o rio Tejo devido à inclinação de grande 

parte das ruas. Mas, mesmo quando não chovesse, a maioria das pessoas 

costumava vazar a maior parte dos dejectos humanos para as margens do 

rio. Esta situação manter-se-ia ao longo dos próximos séculos, agravando-se 

na exacta medida com o aumento do número de habitantes. 449 

Mais grave se concebia o problema dos esgotos. Na segunda metade do 

século XVIII, a carência de hábitos de higiene privada dos residentes da 

capital, prendia-se com a falta de uma rede capaz de garantir o regular 

abastecimento de água e o escoamento dos lixos urbanos.450 Em regra não 

                                                   
449 RODRIGUES, Teresa – op. cit., p. 54. 
450 Ibid., p. 52. 

Fig. 167 “Água-vai!”, séc. XVIII. 
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exisitia, em casa, uma instalação para lavagens antes do terramoto de 

1755.451  

Desde o terramoto de 1755, que se tentava acabar com o velho hábito dos 

depejos atirados pelas janelas com a construção de uma rede geral de 

esgotos. Na segunda metade de Setecentos apenas o novo bairro da Baixa 

era provido de esgotos. A existência de esgotos, efectivamente documentada 

desde há muito em alguns palácios e prevista na reconstrução da Baixa, foi 

excepcional.452 Em Lisboa até ao início de Oitocentos, fora das ruas 

reconstruídas, na sequência do terramoto, o sistema de esgotos era limitado. 

Existiam canos da obrigação do senado e dos particulares. Acresce que estes 

nem sempre eram subterrâneos, ao longo de todo o seu percurso.453 

Em 1797, quando José Manuel de Carvalho Negreiros (1751-1815) escreveu 

sobre o planeamento de vilas ideais, propunha um sistema de esgotos mais 

sitemático. Referia que na sede da Câmara Municipal faria duas retretes, e 

que igualmente as colocava também nos quartéis e no palácio real. Na 

realidade, apenas se referia a este equipamento nos espaços com muita 

gente, pois nos outros locais não os apontava. Na maioria dos casos, os 

dejectos eram feitos directamente nos campos, mas muita gente utilizava 

equipamentos móveis, que a invocada mão-de-obra tratava de despejar. Nas 

camadas mais próximas da nobreza, ter este tipo de servidores não só dava 

algum estatuto, como permitia algum resguardo.454 

Conhecidas como “pretas calhandreiras”, as mulheres negras escravas, cuja 

ocupação seria despejar e lavar os calhandros - “ ’vasos para as necessidades 

da natureza’, que tinham como sinónimo ‘bacio’ ou ‘serviço’ ” -,  

transportavam até ao rio os dejectos domésticos (Figs. 168 e 169).455  

                                                   
451 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “As 
grandes casas” por Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro in História 
da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 227. 
452 Ibid., p. 228. 
453 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os 
lugares e espaços do privado nos grupos populares e intermédios” por Fernanda 
Olival in História da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, pp. 266-267. 
454 Ibid., p. 267. 
455 Ibid., p. 266. 
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Bombelles, num testemunho, referia:  

“Todos os dias vemos essas negras passar nas ruas levando sobre as 
cabeças grandes e longos vasos de terra nos quais um pouco de 
verdura colocada na superfície não impede pelo cheiro de lhe 
adivinhar o conteúdo”. […] “Lugares de limpeza não existiam em 
nenhuma casa portuguesa […]; uma família numerosa […] serve-se 
de um desses potes até que esteja cheio”.456 

Estas mulheres dirigiam-se por norma à zona ribeirinha, embora na 

Boavista existisse outro local designado pelas autoridades para proceder ao 

despejo das imundícies urbanas.457 À excepção de casas ricas e civilizadas, 

que destinavam empregados para este tipo de serviço, o costume geral fazia 

evacuar do alto da janela todas as sujidades.458 As empregadas e as donas de 

                                                   
456 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “As 
grandes casas” por Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro in História 
da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 228. 
457 RODRIGUES, Teresa – op. cit., p. 54. 
458 CABIDO, José Jacob – op. cit., p. 274. 

Fig. 168 Preta calhandreira. Fig. 169 Recipiente utilizado, provavelmente, como
calhandro, ou seja, para acumular urina e outros dejectos corporais. 
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casa faziam os despejos para a rua, depois do anúncio de água-vai!, pouco 

lhes importando quem se encontrava em baixo.459   

Lisboa não era uma cidade como Londres, onde a água chegava a todas as 

ruas e habitações por meio de um sistema de canais de distribuição.460 A 

água era um bem escasso e caro, sobretudo nos meses de maior calor. Raras 

também eram as casas que possuíam fontanários particulares, levando a que 

a água fosse distribuída e vendida ao domicílio vinte vezes mais cara que 

em Londres e quarenta vezes mais que em Paris461, e, por vezes, era mesmo 

mais cara do que o vinho.462 A ausência de chuva nos meses estivais, e a 

maior necessidade de consumo dos agregados domésticos, fazia aumentar o 

preço do almude para o dobro.463  

Cabia, por tradição, aos “agoadeiros”464, na sua maioria de origem galega, 

esse transporte. Carregando barris de água aos ombros, os aguadeiros iam 

gritando “agoa” pelas ruas das cidades, descendo e subindo encostas, entre 

os chafarizes e as zonas mais altas da cidade.465 Consigo traziam pequenos 

barris de madeira com arcos de ferro, providos de uma pega de ferro num 

dos bordos laterais, o que facilitava aos transportadores erguê-los e fixá-los 

sobre os ombros (Figs. 170 e 171).466  

                                                   
459 Ibid. 
460 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830. Lisboa : 
Fragmentos, 1990, p. 40. 
461 RODRIGUES, Teresa – op. cit., p. 53. 
462 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os 
lugares e espaços do privado nos grupos populares e intermédios” por Fernanda 
Olival in História da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 267. 
463 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 38. 
464 Estes profissionais eram um grupo pouco simpático aos olhos da população que, 
se já não apreciava muito as especulações com o comércio da água, muito menos 
tolerava o facto destes homens lucrarem com os incêndios, fazendo fortuna à custa 
da desgraça alheia. MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, 
p. 38. 
465 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 21; MADUREIRA, Nuno 
Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 40 
466 Os particulares chamavam os aguadeiros sempre que necessitavam, pagando 
uma ligeira retribuição. Quase todos os transportadores de água usufruiam de 
certos privilégios, e encontravam-se submetidos a regas de disciplina. Ao fim da 
tarde, quando acabassem de trabalhar, eram obrigados a levar consigo o barril 
cheio de água, como medida de precaução em caso de incêndio. MADUREIRA, 
Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 40. 
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As águas captadas e conduzidas com a maior arte, reúniam-se no aqueduto, 

resistente ao terramoto de 1755, construído durante o reinado de D. João V. 

Este edifício era responsável por conduzir as águas para a cidade de Lisboa, 

vertendo-as para um grande reservatório, ou “casa de água”, situado no 

extremo norte da cidade. Daí repartiam-se por canais secundários para as 

cerca de quarenta fontes públicas, denominadas chafarizes, espalhadas pelos 

diversos bairros. A cada uma destas fontes era agregado um determinado 

número de transportadores de água (Fig. 172).467 

O consumo de água a retalho parecia dominar a vida quotidiana. Além de 

dispendiosa, a água era ainda um bem pouco acessível. Poucas casas teriam 

cisternas ou poços privados. Alguns destes últimos destinavam-se ao 

armazenamento de águas usadas, para reaproveitamento, nem que fosse no 

quintal ou no jardim. As camadas populares mais pobres, compravam-na 

aos aguadeiros ou tinham que ir abastecer-se aos fontanários mais 

próximos, pote a pote, pequenas quantidades destinadas a gastos correntes. 

Por vezes usavam burros que transportavam uma média de quatro bilhas de 

                                                   
467 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 40. 

Fig. 170 e Fig. 171 Aguadeiros. Séc. XVIII-XIX. 
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cada vez.468 Era uma operação monótona e repetida vezes sem conta. Ir à 

bica mais próxima tornava-se, muitas vezes, uma marcha forçada. As elites, 

por seu turno, quando não utilizavam uma fonte de abastecimento privada, 

contavam com as rotinas dos criados para essas tarefas (Fig. 173).469  

No que diz respeito aos equipamentos domésticos utilizados nas abluções, 

na primeira metade da centúria de setecentos, as tinas de metal ou de 

madeira para “tomar banhos” eram um monopólio exclusivo das elites. 

Uma análise dos equipamentos domésticos, nas residências daquela época, 

vinha clarificar que só uma minoria de indivíduos dispunha, em casa, de 

tinas ou barris próprios para a acumulação de reservas de água.470 Escrivães, 

mercadores e homens de negócios constituíam um núcleo de priveligiados 

que no Inverno podiam mandar aquecer a água e preparar um banho de 

água quente.471 Para um mestre artífice ou um tendista, a água estaria 

                                                   
468 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os 
lugares e espaços do privado nos grupos populares e intermédios” por Fernanda 
Olival in História da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 267; 
MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 38. 
469 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 38. 
470 Ibid. 
471 Ibid., p. 43. 

Fig. 172 Aguadeiros. “Quem tem dinheiro paga aos galegos, quem não
tem vai à fonte ou ao chafariz”. Portugal, 1900-1910. 
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simplesmente associada a abluções parciais da cara ou dos pés, e nunca ao 

banho completo. Só um acontecimento muito especial, ou momento de 

rotura, ou de celebração (casamento, nascimento, morte) justificava a 

imersão completa do corpo. O sentido ritual sobrepunha-se, portanto, ao 

argumento higiénico.472 

Em 1780, o equipamento de banho continuava a pertencer a uma minoria. 

Mesmo entre os homens de negócios mais ricos, e as personagens 

administrativas de primeiro plano, os utensílios para a imersão completa do 

corpo tinham um carácter excepcional. A par destes objectos de médio 

porte, das tinas de madeira ou de metal, surgem, também, outros mais 

pequenos ligados ao asseio do dia-a-dia. A higiene corporal seria também 

assegurada, no interior das casas, com bacias. Havia-as especializadas: bacias 

de fazer a barba, de lavar os pés, de lavar as mãos -  “de agoa às mãos”473 - e 

bacias de meio-banho.474 Nos estratos mais elevados, estes objectos 

encontravam-se, frequentemente, em “ouro e prata”; mas à medida que nos 

                                                   
472 Ibid., p. 39. 
473 Ibid., p. 43. 
474 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os 
lugares e espaços do privado nos grupos populares e intermédios” por Fernanda 
Olival in História da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 264. 

Fig. 173 Carregador de água para grandes casas. Séc. XVIII-XIX. 
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afastamos dos escalões com maior poder económico, o metal, 

principalmente o estanho, tornava-se o material mais corrente; e as bacias 

para a barba começavam a tornar-se raras.475 

“Ter um objecto para cada função corporal é efectivamente uma 
especialização excessiva e desnecessária. A maioria dos agregados 
domésticos usava indistintamente só uma bacia para os fins mais 
variados: hoje, fazer a barba, amanhã, lavar a cara, logo, a roupa, se 
possível com a mesma água”.476 

As únicas peças que transpunham razoavelmente todos os universos sociais 

eram as bacias de lavar os pés e de lavar as mãos. Seria este o mínimo 

denominador comum do século XVIII: a rotina de lavar de manhã, ou ao 

fim do dia, as extremidades do corpo.477 

Em geral, nas cidades maiores, nos finais do século XVIII, as necessidades 

fisiológicas básicas seriam satisfeitas, também, em bacias ou, quando muito, 

em sanitários móveis, “compostos por uma espécie de cadeira de madeira 

com uma bacia por baixo. Muitas vezes designavam-se ‘caixas de retrete’”. 

Estes equipamentos constituíam um privilégio das casas mais ricas.478  

Entre os utensílios de vidro e louça existiam também, nesta altura, alguns 

urinóis (Fig. 174), destinados exclusivamente ao uso masculino. Estes 

artigos apresentavam um formato de “garrafa espalmada com gargalo 

oblíquo e longo”.479 

O tema da salubridade das habitações só foi tratado, do ponto de vista de 

higiene pública, com particular ênfase, a partir dos finais do século XVIII.480 

Só em finais de Setecentos, já adiantadas as obras de reconstrução na parte 

central que fora destruída pelo terramoto de 1755, a cidade de Lisboa 

                                                   
475 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 43. 
476 Ibid.  
477 Ibid. 
478 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os 
lugares e espaços do privado nos grupos populares e intermédios” por Fernanda 
Olival in História da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 267. 
479 Ibid., p. 264. 
480 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “A higiene: da 
higiene das habitações ao asseio pessoal” por Ana Leonor Pereira e João Rui Pita in 
História da Vida Privada em Portugal – A Época Contemporânea. Lisboa : Temas e 
Debates, Círculo de Leitores, 2011, p. 101. 
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começou a exibir sinais evidentes de opulência e desenvolvimento. Ao 

terminar o século XVIII, a capital já não desgostava os visitantes pela sua 

sujidade, embora continuassem a faltar certas infra-estruturas básicas em 

número suficiente, como era o caso de fontes ou banhos públicos.481 

E, no princípio do século XIX, decorridos 60 anos sobre a aplicação do 

sistema de fornecimento de água à cidade, revelava-se este de novo incapaz 

de atender às exigências da população. O problema da distribuição de águas 

não tinha ficado completamente resolvido com a construção do Aqueduto 

das Águas Livres.482 

Urgia aumentar o caudal do abastecimento e melhorar as condições do 

fornecimento de água aos domicílios. Apenas mosteiros, quartéis e casas de 

embaixadas possuíam em casa um chafariz e uma bica para o seu uso 

exclusivo. 483 

Em 1822, a distribuição de água ao domicílio já era feita por cerca de 3500 

galegos aguadeiros. Estes transportavam-na “a casa daqueles a quem a 

                                                   
481 RODRIGUES, Teresa – op. cit., p. 47. 
482 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 39. 
483 PINTO, Luís Leite – História do abastecimento de água à região de Lisboa. 
Lisboa : Imprensa Nacional; Casa da Moeda; EPAL – Empresa Pública das Águas 
Livres, 1989, p. 25. 

Fig. 174 Urinol de Vidro, do século XVIII,
fabricado na Real Fábrica da Marinha Grande. 
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fortuna e posição social não permitia o calcorrear do caminho até à fonte” – 

ou seja, nas classes privilegiadas e aristocráticas, o produto essencial às 

abluções era de entrega domiciliária. Certo é que a maioria da população 

lisboeta ainda teria que se deslocar até às fontes mais próximas, o que fazia 

desse líquido um bem duplamente precioso - pela indispensabilidade e pelo 

sacrifício da sua obtenção (Fig. 175).484  

A água continuava a ser sinónimo de privilégio. Era um bem precioso para 

toda a cidade. Fazia parte do quotidiano e da rua, mas não da casa nem do 

conforto.  

Dentro dos agregados domésticos, a água mobilizava a força silenciosa do 

trabalho das mulheres encarregues das lides da casa. Cozinhar, lavar a 

                                                   
484 CABIDO, José Jacob – op. cit., p. 273. 

Fig. 175 Para a maioria da população a tarefa de buscar água estava longe do
fim. Ir buscar água às fontes públicas, armazená-la e aquecê-la era uma
realidade dura da vida quotidiana, como mostra esta imagem ilustrada por
Bonvin. 
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roupa ou o chão, eram trabalhos que exigiam planificação, doseamento de 

meios, e aproveitamento dos mínimos desperdícios. Antes de as águas sujas 

serem lançadas pelas janelas, muitas rotinas caseiras tinham 

obrigatoriamente de ser cumpridas. A poupança era a regra de ouro na 

economia familiar, pois tratava-se de um bem precioso, porque era caro e 

pouco acessível. A mesma água era reciclada para os mais variados fins. O 

que limpava a roupa servia para limpar o rosto. Assim, num só gesto eram 

assimiladas as funções de higiene pessoal e de higiene da roupa.485 

Mas com a chegada de Oitocentos, trouxeram-se sinais de transformação. A 

partir desta altura começou a existir uma preocupação em separar a água 

alimentar da água que devia ser utilizada para outros fins. A questão da 

quantidade dos abastecimentos cruzava-se agora com a questão da 

qualidade.486 

Todavia, os dados, relativos ao período situado entre os anos de 1821 e 1827, 

estudados por Nuno Luís Madureira, poucas alterações vêm trazer quanto à 

tipologia social do equipamento de higiene. No fundo, a democratização do 

acesso à água através de uma rede de canalizações e esgotos era, ainda, “um 

problema distante das preocupações políticas e sociais dos inícios do século 

XIX”.487 Portanto, as condições higiénicas ressentiam-se naturalmente desta 

contingência. 

Em Novembro de 1845, surgiu uma proposta apresentada à Rainha D. Maria 

II pelo general António Bacon, “como representante de uma companhia que 

se obrigava ao fornecimento aturado e ilimitado de água para todos os fins 

necessários ao consumo dos habitantes de Lisboa por meio de canos que a 

conduzissem à porta das casas; […] à limpeza das ruas, pondo-se 

simultaneamente termo aos depejos das janelas abaixo, nos bairros onde 

não havia ainda lugares próprios para os vazar”.488 

                                                   
485 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 36. 
486 Ibid., p. 48. 
487 Ibid. 
488 PINTO, Luís Leite – op. cit., p. 28. 
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A resolução a este problema só veio conhecer um esboço de solução a 2 de 

Abril de 1858 com a formação da primeira Companhia de Águas de Lisboa, 

em que esta contrata com o governo, a 29 de Setembro de 1858, o 

abastecimento de água potável e de boa qualidade – “pelo menos igual à das 

Águas Livres”  -, aos domicílios da capital,489 mas esta fracassara nos seus 

objectivos.490 

Só em 1867, com a fundação da segunda Companhia das Águas, são dados 

passos decisivos para implementar uma rede de distribuição na capital. A 

manutenção das estruturas urbanas traduzia-se na manutenção do privilégio 

da água.491 Era de obrigação da empresa completar e aperfeiçoar a rede de 

distribuição deste líquido nas ruas de Lisboa.492 

“Em 1871, 6613 pessoas da grande cidade recebiam já água 
canalizada, um refinamento supremo e exclusivo das habitações de 
luxo. Mas para a maioria desses cidadãos a higiene corporal era algo 
que ficava no domínio do obsceno e do inconcebível”.493 

Comparativamente à situação de décadas anteriores, em 1820 esboçava-se 

uma progressão sensível dos equipamentos de banho que chegaram 

inclusivamente a entrar no mundo dos lojistas e do pequeno comércio. Mas 

estas progressões foram lentas e surgiram na continuidade das linhas de 

força herdadas do Iluminismo.494 

A substituição dos metais oxidantes pela loiça foi um dado novo em relação 

ao período de 1780. No estudo feito por Nuno Luís Madureira, referido 

anteriormente, cerca de dois terços das bacias de barba, de pés e das mãos 

passavam, agora, a ser feitas sem o tradicional latão, estanho, ou folha-de-

flandres; e as arcaicas tinas de madeira para banhos desapareceram dos 

interiores domésticos, assim como o recurso exclusivo a ligas metálicas para 

                                                   
489 A empresa deveria levar a água ao domicílio dos habitantes por meio de 
canalizações, cujo custo desde a porta da rua até qualquer andar seria de conta do 
proprietário ou do inquilino que as requisitasse. Ibid., p. 55. 
490 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 48. 
491 Ibid. 
492 PINTO, Luís Leite – op. cit., p. 117. 
493 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 21. 
494 MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: Luxo e Distinção 1750-1830, p. 48. 
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o fabrico destes artigos. Com a difusão das bacias de meio-banho ou banho 

de assento, introduziram-se novas exigências no espaço envolvente. Devido 

à diminuta altura da parte inferior destes equipamentos, corria-se o risco de 

a água transbordar e o chão ficar molhado. Por consequência, as operações 

de lavagem teriam de ser feitas numa sala apropriada, não podendo utilizar 

qualquer espaço da residência. Deste modo, caminhava-se no sentido da 

especialização funcional dos espaços privados, e da melhoria qualitativa dos 

equipamentos.495 

Do refinamento do mobiliário à especialização das funções dos espaços 

muita coisa mudou entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do 

século XIX. Pela primeira vez, o valor social do conforto passava a ser 

reconhecido como um valor comum a grande parte da sociedade.496 

Toda uma gama de inovações materiais invadiu a vida quotidiana. A 

qualidade da habitação evoluiu muito, tanto no que respeita  aos aspectos 

técnicos como quanto aos elementos de conforto. 

A casa passava a tornar-se num espaço condicionado onde a regra e a norma 

substituíam a improvisação de tarefas; surgiam novos princípios de 

estruturação do espaço que alteraram a relação tradicional entre as 

diferentes partes da casa. Houve um crescimento do consumo, requinte da 

vida privada, e maior especialização das diferentes assoalhadas.497 

A sociedade ilustre europeia já havia abandonado definitivamente, a partir 

da segunda metade do século XVIII, o hábito de receber visitas nos 

aposentos íntimos, onde se dormia e onde se praticava uma higiene mais ou 

menos elementar. A graduação da intimidade e privacidade estava agora 

ligada, certamente, a uma maior variedade de divisões e especializações 

funcionais. 498 

A ideia de privacidade diminuía do ocidente para o oriente e das classes 

altas para as classes baixas. Os mais afortunados foram os primeiros a 

                                                   
495 Ibid. 
496 MADUREIRA, Nuno Luís – Cidade: Espaço e Quotidiano – Lisboa 1740-1830. 
Lisboa : Livros Horizonte, 1992, p. 6. 
497 Ibid., pp. 6-7. 
498 Ibid., p. 116. 
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“talhar o espaço doméstico, indiferenciado da Idade Média, em divisões 

separadas com funções distintas”.499  

O Palácio Nacional da Pena, em Sintra, de construção concluída na segunda 

metade do século XIX, é testemunho da qualidade de infra-estruturas com 

que foi dotado indo de encontro a uma individualidade cosmopolita como 

D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha (1816-1885).500 

Os espaços sanitários de todo o edifício eram um exemplo de modernidade 

no habitar de Portugal, por dotar de raíz de um sistema de canalizações e de 

descarga, servindo de modelo para as práticas subsequentes na construção 

doméstica de classe alta.501 

Por todo o edifício contavam-se numerosas casas de banho, onde o gosto 

pelo exótico e oriente predominava, mas pela força das circuntâncias, hoje 

em dia, muitas delas desapareceram para se adaptarem às condições da 

nova vida do Palácio como Museu.  

Nos aposentos privados do rei D. Carlos I (1863-1908)502, correspondiam o 

quarto, gabinete de trabalho e serventias, cujos espaços dedicados à higiene 

corporal eram uma instalação sanitária, de carácter mais funcional e outro 

compartimento - antigo quarto de vestir -, que, mais tarde, foi transformado 

numa sala de banhos conservando o mobiliário original.503 

Nestas instalações sanitárias é bem notória a disposição de determinados 

equipamentos de modo a conseguir-se uma divisão espacial para as 

diferentes utilizações do espaço. Note-se que num mesmo compartimento, a 

sanita e o bidé encontram-se num local com possibilidade de se fechar, 

isolados do lavatório. Esta divisão também não se encontra na mesma em 

que está a banheira. Esta fica localizada numa outra sala que era utilizada 

exclusivamente para os banhos. 

                                                   
499 SHORTER, Edward – A formação da família moderna. Lisboa : Terramar, 1975, 
p. 51. 
500 “Palácio Nacional da Pena” in http://www.cm-sintra.pt/Artigo.aspx?ID=2903 
[Consult. 6 Junho 2011]. 
501 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 26. 
502 PEREIRA, Paulo ; CARNEIRO, José Martins – O Palácio da Pena. Londres : Scala 
Publishers, 1999, p. 124. 
503 Ibid., p. 80. 
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Da sua decoração fazem parte equipamentos sanitários, da época, oridundos 

de Inglaterra; lavatórios com bacias de sistema Lift-Up; elegantes divãs; 

otomanas; uma banheira-chuveiro, de águas quentes e frias, também de 

origem inglesa, cujo equipamento foi o primeiro deste tipo importado para 

Portugal; destacando-se ainda os inúmeros frascos de perfumes orientais 

que preenchem por completo algumas prateleiras do mobiliário presente de 

Estilo Império (Figs. 176, 177 e 178).504  

Pois, foi no início deste século que o estilo imperial francês, num período 

inicial, se vinculou à antiguidade greco-romana estabelecendo raízes 

imaginárias com um período distante e poético. Posteriormente, na segunda 

metade do século XIX, este estilo greco-romano viria a ser banido em favor 

dos estilos nacionalistas que melhor expressavam uma grandeza passada 

tentando encontrar as raízes de uma monarquia liberal.505 

Em Portugal, o Estilo Império foi adoptado sem a majestade e o rigor de 

linhas das formas francesas. Os arquitectos e desenhadores do império 

                                                   
504 Ibid. 
505 CABRITA, Hélder ; CARDOSO, Homem – Oriente e Ocidente nos interiores em 
Portugal. Porto : Livraria Civilização, 1999, pp. 214-216. 

Fig. 176 Aposentos de D. Carlos I. Vista para a “privada”. Fig. 177 Privada, com mobiliário
original, dos aposentos de D. Carlos I, no Palácio da Pena. Divisão funcional apenas com
sanita e bidé, afastada da zona dos banhos. Séc. XIX-XX. Fig. 178 Sala dos Banhos de D.
Carlos I. 
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francês compunham o espaço em todos os seus pormenores, desde a 

decoração mural – tectos e paredes – aos cortinados, cores, mobiliário, e até 

aos pequenos objectos de uso quotidiano.506 

O império trouxe ainda consigo alterações na concepção do espaço, 

relativamente à estrutura e ocupação deste. Apesar do seu espírito de 

reconstituição histórica, foi nesta época que se formaram os conceitos de 

mobília de quarto, de sala de jantar, de sala de estar, etc. A evolução 

estabeleceu-se, assim, na humanização dos ambientes, onde os objectos e os 

móveis adquiriram uma estreita relação de modo a serem utilizados e 

vividos.507 

Deste modo, tal como nos aposentos de D. Carlos I, o quarto da Rainha D. 

Amélia (1865-1951)508, estava decorado de acordo com o Estilo Império. 

Também incluía um espaço dedicado ao banhos (Figs. 179 e 180), assim 

como um espaço privado mais funcional dedicado à higiene íntima. Neste 

pequeno compartimento anexado ao quarto da rainha, é possível observar-se 

um water-closet ao estilo inglês. Um verdadeiro armário que esconde uma 

sanita dentro de uma estrutura em madeira, provida de um sistema de 

autoclismo – uma caixa metálica para a descarga das águas. A decoração 

deste espaço interior é de referência japonesa e indiana, por via do 

movimento Art Nouveau, que parece ter tido alguns exemplos em Portugal, 

com a importação de objectos e revestimentos por parte da burguesia no 

final do século XIX. No lado oposto ao water-closet, encontra-se, ainda hoje, 

um lavatório encastrado num móvel de madeira com a bacia de faiança 

importada e o tampo envolvente em mármore. Este equipamento, trata-se 

de um tipo de móvel que conheceu larga divulgação, particularmente na 

segunda metade de oitocentos e inícios de novecentos (Figs. 181, 182 e 

183).509  

 

                                                   
506 Ibid., p. 214. 
507 CABRITA, Hélder ; CARDOSO, Homem – op. cit., p. 219. 
508 PEREIRA, Paulo ; CARNEIRO, José Martins – op. cit., p. 125. 
509 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., pp. 27-28. 
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Fig. 179 Quarto de vestir e simultaneamente sala dos banhos, da
Rainha D. Amélia, no Palácio da Pena. Séc. XIX-XX.  

Fig. 180 Banheira e utensílios para o banho presentes no Quarto
de Vestir da Rainha D. Amélia. 

Fig. 181 Espaço de Toilette e instalações sanitárias do Quarto da Rainha D. Amélia, no
Palácio da Pena. Séc. XIX-XX. Fig. 182 Water-closet. Fig. 183 Lavatório com sistema Lift-
up.  

181 182 183 
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O quarto do Veador da Rainha também possui uma instalação sanitária para 

seu uso exclusivo. Neste compartimento, revestido de azulejos com motivos 

vegetalistas a verde, a disposição do mobiliário sanitário revela, novamente, 

um cuidado em reforçar e distinguir espacialmente diferentes zonas de 

utilização. A sanita, com sinais de ter sido colocada posteriormente aos 

restantes equipamentos, localiza-se à esquerda da divisão. Encastrada num 

móvel de madeira, possui um tampo quadrangular que, quando fechado, 

toma a forma de um banco; a banheira, que ocupa grande parte da 

superfície disponível, localiza-se no lado direito da divisão e, tal como a 

sanita, também é revestida com painéis de madeira e apresenta no seu 

espaldar duas torneiras metálicas, com o formato de cabeças de cisne, para a 

circulação de água quente e fria. Ainda neste espaço é possível encontrar 

um armário de toilette em madeira com um tampo de mármore e espelho 

incorporado (Figs. 184, 185, 186 e 187).510  

Tal como estas instalações sanitárias, também outras deste Palácio, as quais 

não foram referidas, tinham este sentido de organização do espaço para 

determinadas funções, com mobiliário e equipamentos semelhantes (Figs. 

188 e 189).  

Ao longo do século XIX, as classes médias baixas começaram a imitar esta 

especialização do espaço. Claro que, em parte, esta diferença das classes 

inferiores na utilização do espaço se limitava a reflectir o facto de os mais 

abastados terem habitações com maior área do que as dos pobres – ora não 

se podia compartimentar ainda mais alojamentos que, à partida, eram 

minúsculos. Desta forma, a revolução da domesticidade iniciou-se entre as 

classes superiores, estendendo-se mais tardiamente às classes menos 

abastadas.511 Deste modo, a “sociedade do conforto e do bem-estar” 

começava a infiltrar-se em corpos sociais cada vez mais vastos, deixando de 

ser, apenas, privilégio da fidalguia e da corte.512 

                                                   
510 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 27. 
511 SHORTER, Edward – op. cit., p. 51. 
512 MADUREIRA, Nuno Luís – Cidade: Espaço e Quotidiano – Lisboa 1740-1830, p. 
7. 
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185 186 187 

Fig. 184  Instalações sanitárias do Quarto do Veador, no Palácio da Pena. Séc. XIX-XX.  
Fig. 185 Water-closet /retrete.  
Fig. 186 Banheira encastrada em painéis de madeira.  
Fig. 187 Pormenor das torneiras com forma de cisnes e móvel de toilette. 

Fig. 188 e Fig. 189 Aposentos de D. Manuel. Sala dos Banhos. 

188 189 
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No primeiro quartel do século XIX, o quarto passa a ser decorado consoante 

as necessidades pessoais, agregando soluções variadas. O quarto de guarda-

roupa era utilizado de diferentes maneiras: ora se transformava num 

aposento de descanso e preparação da toilette, ora se transformava numa 

área secundária de arrecadação, dominada pelo volume e altura dos 

armários e guarda-roupas.513 

“Neste período, a polivalência é algo que se insinua um pouco por 
todas as divisões da casa, como se depois de consolidada a tendência 
para a especialização e hierarquia funcional dos espaços, se assistisse 
a um movimento de sentido contrário que mistura, combina e dilui 
as atribuições rígidas de cada divisão. Algumas pessoas mobilavam 
os seus quartos com guarda-roupa, espelho, cama, secretária e 
cómodas. Mas, mais ambígua é a presença da retrete ao lado de 
delicadas marquesas, toucadores, guarda-roupa, leitos e bancas”.514 

Ainda neste século, apesar da especialização do espaço habitacional, era 

uma raridade encontrar uma casa de banho na maioria das residências em 

Portugal. Somente nas habitações pertencentes às elites se encontrava esta 

divisão. Na capital, este problema era bastante visível, como se conclui do 

seguinte trecho de As Farpas:   

“Os médicos receitam banhos a toda a gente. […] Lisboa não se 
banha durante o inverno. Entrai nas três casas de banhos [públicos] 
que existem para uma população de 300 000 corpos. Achá-las-eis 
desertas. De seis em seis meses os habitantes mudam de casa e 
passeiam nas ruas os seus móveis; […] há uma coisa que não se vê 
nunca entre esses montões ambulantes de objectos contraditórios de 
ostentação, de luxo e de miséria humana – uma banheira!”.515 

No final do século XIX e início do século XX, os edifícios passaram a exibir 

maior qualidade na sua construção.516 A partir desta altura, ao nível dos 

cuidados higiénicos, merece destaque a recomendação de casas de banho 

                                                   
513 MADUREIRA, Nuno Luís – Cidade: Espaço e Quotidiano – Lisboa 1740-1830, p. 
120. 
514 Ibid., p. 132. 
515 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “Modos de 
Habitar” por Rui Cascão in História da Vida Privada em Portugal – A Época 
Contemporânea, p. 26. 
516 GUINOTE, Paulo Jorge Alves – Quotidiano Feminino: 1900-1940. Lisboa : 
Câmara Municipal de Lisboa – Departamento de Património Cultural, 2001, p. 43. 



234 

 

para todas as residências. No início do século XX, era vulgar a advertência 

de que em todas as casas deveria existir um quarto destinado ao banho, 

devidamente arejado,517 apesar de, ainda, no princípio desta centúria, a 

cozinha e a casa de banho serem parceiras dentro das residências. Mas, com 

o aparecimento da canalização e dos esgostos, o escoamento dos dejectos e 

das águas tornou-se possível, tendo a sanita e a banheira começado a 

assumir uma posição fixa necessária.518 

Só a partir desta altura é que se tornou habitual ter casas de banho dentro 

das habitações. Mas, mesmo assim, as moradias em blocos de elevada 

qualidade, possuíam, geralmente, apenas “uma casa de banho e um WC”. 

Estas instalações situavam-se, por norma, no primeiro andar e serviam 

vários quartos. Por vezes, também era possível encontrar outra retrete – 

divisão com apenas uma sanita e um lavatório - no rés-do-chão.519 

Noutras cidades desta mesma época, muitas residências, de elevado nível, 

tinham também apenas uma única área reservada a usos sanitários, mas, 

quase sempre, com a separação total entre a zona do banho e a zona 

funcional, para garantir maior privacidade aos utentes. Habitualmente, os 

compartimentos de higiene encontravam-se à parte dos compartimentos de 

evacuação de resíduos. Ou seja, a sanita figurava num só compartimento ou 

num local isolado.520 Mas também existia, muito mais raramente, quem 

                                                   
517 Já em 1848, em Inglaterra, se tinha aprovado uma Lei de Saúde Pública segundo 
a qual passava a ser obrigatório a instalação de uma retrete em todas as habitações. 
MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “A higiene: da 
higiene das habitações ao asseio pessoal” por Ana Leonor Pereira e Jão Rui Pita in 
História da Vida Privada em Portugal – A Época Contemporânea, p. 101. 
518 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 21. 
519 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “Modos de 
Habitar” por Rui Cascão in História da Vida Privada em Portugal – A Época 
Contemporânea, p. 26. 
520 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “A higiene: da 
higiene das habitações ao asseio pessoal” por Ana Leonor Pereira e Jão Rui Pita in 
História da Vida Privada em Portugal – A Época Contemporânea, p. 101. 
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pudesse atingir o cúmulo do luxo. Alguns tinham quartos com acesso 

privativo ao seu “quarto de banho”.521 

Claro que em muitas habitações continuava a não existir qualquer casa de 

banho com sanita; mas quando existia, esta situava-se num compartimento 

pequeno e isolado das restantes divisões da casa, inclusivamente do quarto 

onde se realizava, por norma, a higiene.522  

“Nalgumas casas com propriedade em redor, as retretes eram 
colocadas por cima dos espaços reservados ao gado ou num 
compartimento completamente isolado e afastado da casa. Nos 
meios rurais, os locais de evacuação ficavam, com frequência, junto 
ou por cima dos galinheiros ou estábulos para que os dejectos 
humanos se misturassem com os dejectos dos animais e assim 
fizessem um único volume de estrume”.523 

Apesar dos tempos terem avançado e evoluído, muitos dos estrangeiros em 

visita a Portugal, ficavam ainda decepcionados com a falta de higiene e 

limpeza que existia em certas regiões. 

Numa das visitas ao nosso país, (c. 1900-1910?), o dramaturgo André Brun 

descreve uma situação com que se deparou, referindo que “a higiene não 

rima com Portugal”:  

“Casas de banho não há, a não ser nas casas ricas – e nas de moderna 
construção, porque antigamente nem os próprios ricos se lavavam. 
Em Lisboa o pessoal menor lava-se pouco. A água é cara, os cómodos 
da casa são exíguos, ou bem que se há-de ter um piano ou bem que 
se há-de ter uma banheira. Não está nos hábitos, enfim. A cara 
lavada de manhã, as mãos duas vezes ao dia, os dentes às vezes, ‘lo 
demás’ nos dias grandes: eis que se resume a higiene vulgar 
portuguesa. Há quem lastime não haver em Lisboa banhos públicos 
que outras capitais apresentam. Para quê? Ninguém lá ia. ‘Water 

                                                   
521 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “Modos de 
Habitar” por Rui Cascão in História da Vida Privada em Portugal – A Época 
Contemporânea, p. 27. 
522 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “A higiene: da 
higiene das habitações ao asseio pessoal” por Ana Leonor Pereira e Jão Rui Pita in 
História da Vida Privada em Portugal – A Época Contemporânea, p. 101. 
523 Ibid. 
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closets’ também é raro havê-los. Há as piazinhas na cozinha e vamos 
com Deus”.524 

Mas, apesar da questão da higiene ainda não estar bem consolidada nas 

casas da maioria das pessoas, nos anos que antecederam a Primeira Guerra 

Mundial, e ao longo desta, a casa de banho foi-se posicionando como uma 

espécie de hospital dentro da habitação. O branco, descrito como puro e 

higiénico, predominava, quase sempre associado à madeira e à porcelana.525 

Com o fim da guerra e com o golpe de 28 de Maio de 1926, Portugal 

começou a viver um período de relativa estabilidade. Na década de 30, com 

a ascensão de António de Oliveira Salazar (1889-1970)526  à chefia do 

Governo, Duarte Pacheco (1899-1943)527 iria dirigir o Ministério das Obras 

Públicas e Comunicações, incentivando uma política de progresso e 

renovação de infra-estruturas de que o país mais necessitava. Foi uma época 

de enorme expansão urbanística, acompanhada do emergir de novas 

fábricas, de novos hábitos alimentares e do despontar da higiene pessoal e 

urbana. A industrialização do país acabaria por originar um boom na 

montagem de casas de banho e canalizações domiciliárias de esgotos.528 

Numa conferência realizada no ano de 1934, sobre a higiene da capital, 

referia-se que: 

“- Há mais que interesse à Higiéne. A Higiéne trata do que respeita à 
saúde. […] Pelo menos neste território da higiéne, da saúde pública, 
da salubridade, por todo o mundo se vão harmonizando as opiniões e 
os processos. Cada dia se valoriza mais a acção das Instituições 
Internacionais de Higiéne. […] Cada dia se lhes diz que é necessária 
a maior limpesa das casas, das cosinhas, das roupas e dos corpos. Há 
que impôr o mais largamente possível a instalação doméstica de 

                                                   
524 VIEIRA, Joaquim – Portugal século XX: Crónica em imagens – 1900-1910. Lisboa 
: Círculo de Leitores, 1999, p. 141. 
525 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 21. 
526 OLIVEIRA, Manuel Alves de – O Grande livro dos Portugueses. Lisboa : Círculo 
de Leitores, 1990, p. 449. 
527 Ibid., p. 390. 
528 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 21. 
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água potável e de sistemas de lavagem, e de criar balneários e 
lavadouros”.529 

É, então, já com o século XX bem avançado, que se começam a instalar 

compartimentos completos para a dejecção e para o banho.530  

Em 1936, num artigo redigido na revista mensal Arquitectura Portuguesa, 

sobre a cerâmica e a higiene, fazia-se referência à importância que se dava à 

construção de casas de banho nas residências portuguesas: 

“Deixou de ser um luxo ou um supérfluo, para converter-se em 
primordial necessidade, a contrução de quartos de banho dotados de 
todos os requisitos modernos. Ninguém hoje pensaria em construir 
prédio ou residência que não atendesse em todos os pormenores a 
essa exigência. Ora, em mais de noventa por cento do que forma 
êsses conjuntos higiénicos, é à cerâmica que havemos de ir buscar os 
necessários elementos para formar uma casa de banho perfeita. 
Compreendendo que a todos os pormenores, mesmo os mais 
materiais, procura hoje o homem imprimir, além de um sentido 
prático, uma noção de estética, muitos arquitectos, decoradores e 
artistas especializados se consagram a formar agradáveis conjuntos 
que realizam, digamos, verdadeiros balneários em pequena escala, 
adentro das habitações modernas. A elegância de uma casa não é 
completa, nem pode sê-lo, se ela dispõe de belos salões ricamente 
mobilados e apenas possui quartos de banho acanhados, sem luz, 
com o chão de madeira, as paredes sem azulejos, uma velha 
banheira de zinco e uma fresta em vez de uma janela é, 
pràticamente sem nenhum confôrto […]”.531 

Neste artigo também era referido que, até esta altura, “era necessário 

importar todos ou quási todos os artigos necessários, - o que tornava uma 

boa instalação dêsse género só abordável aos ricos”. Mas com a introdução 

de equipamentos cerâmicos portugueses, no mercado, a preços ao “alcance 

de todas as bôlsas”, já era possível adquirir os artigos necessários para as 

instalações sanitárias. Nesta publicação também são mostrados alguns 
                                                   
529 FURTADO, Carlos d’Arruda - A Higiene da Capital – separata das conferências 
sôbre problemas de urbanização,  realizadas no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
de novembro de 1934 a janeiro de 1935. Lisboa : S. Industriais da C. M. L., 1936, p. 
25. 
530 MATTOSO, José (Direcção) ; VAQUINHA, Irene (Coordenação) – “A higiene: da 
higiene das habitações ao asseio pessoal” por Ana Leonor Pereira e Jão Rui Pita in 
História da Vida Privada em Portugal – A Época Contemporânea, p. 101. 
531 “A cerâmica e a higiene” in Arquitectura Portuguesa, Abril-Maio de 1936, Ano 
XXIX, 3ª série, Nº 13-14, pp. 78-79. 
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exemplos de equipamentos que se poderiam adquirir, naquela altura, assim 

como alguns projectos para casas de banho feitos por Américo dos Santos e 

José Medeiros (Figs. 190 e 191).532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
532 Ibid., pp. 79-81. 

Fig. 190 “Quarto de banho – projecto de José Medeiros.” 

Fig. 191 “Quarto de banho – projecto de Américo dos Santos.” 
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Noutro artigo, desta mesma revista, referente ao ano de 1943, dava-se cada 

vez mais importância às dimensões e à disposição das instalações sanitárias 

nas residências nacionais: 

“É uma dependência da habitação em que o arquitecto ou o 
engenheiro melhor precisam ter em mente o sentido das proporções 
e das medidas. Com efeito é nas instalações sanitárias – casa de 
banho, W.C. – em que com mais freqüencia aparecem deslises e 
imprevidências. Os requisitos a cumprir para dispor criteriosamente 
o conjunto, tendo em vista a sua cómoda utilização futura, são vários 
[…]”.533 

Curiosamente, as imagens das instalações sanitárias apresentadas no artigo, 

como modelo a seguir, eram muito semelhantes às imagens das casas de 

banho apresentadas pela empresa norte-americana Twyfords na década de 

trinta do século XX (Figs. 192 e 193).  

Neste artigo também são representados alguns esquemas para mostrar ao 

leitor como tirar partido de uma melhor utilização de instalações sanitárias 

em espaços pequenos (Fig. 194). 

Até ao início da Segunda Guerra Mundial, existia, habitualmente, uma 

instalação sanitária para uso da família, independentemente da dimensão 

do agregado, e uma outra destinada aos criados. Somente a partir da década 

de 50, nas moradias e mesmo nos apartamentos mais correntes, é que a casa 

de banho completa se começou a idealizar.534 

As noções de conforto e privacidade da alta burguesia, foram-se 

modificando ao longo dos tempos. A partir desta década, a exigência de 

uma instalação sanitária exclusiva para cada dormitório, um lavabo social e 

uma casa de banho para os empregados, tornava-se uma realidade nas 

residências de muitas pessoas.  

 

 

 

                                                   
533 “Instalações Sanitárias” in Arquitectura Portuguesa, Outubro de 1943, Ano 
XXXVI, 3ª série, Nº 103, p. 19. 
534 CORDEIRO, Cristina (Direcção Editorial) – op. cit., p. 23. 
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Fig. 192 Segundo o artigo da revista Arquitectura Portuguesa, estas duas gravuras seriam
“dois exemplos do que poderiam e deveriam ser tais instalações”.  
 

Fig. 193 Casa de banho TWYFORDS, 1935. 
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(3.) (4.) 
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A partir deste momento, até ao despontar das casas de banho actuais, foi um 

passo. A casa de banho passou a assumir as designações de “quarto de 

banho” - pela sua dimensão e, ainda, devido à importação do estilo 

decorativo da casa535 - e de W. C. provavelmente quando as instalações 

sanitárias assumiam um espaço com apenas uma sanita. Pensamos que esta 

abreviatura/denominação tenha sido adoptada talvez pela utilização do 

vocábulo inglês water-closet para designar sanita.  Talvez tenha sido pela 

importação deste artigo inglês que os portugueses tenham adoptado a 

expressão W. C. para designar instalações sanitárias. Este espaço, ganhando 

um novo sentido, passou, então, a ser entendido como um compartimento 

onde se encontra exclusivamente a sanita, portanto um water-closet. 

 
                                                   
535 Ibid. 

Fig. 194 (1.) Lavatório e duche – Arejamento natural através do quarto ou do corredor.  
(2.) Lavatório, duche e W.C. – Arejamento mediante aspiração artificial. (3.) Série completa
para quarto de dois leitos. Arejamento com aspiração artificial e eventual condicionamento
de ar. (4.) Lavatórios, banho, W.C. e bidé separados. (5.) Solução máxima – Lavatório, banho e
W.C. (6.) Lavatório, banho e W.C. em comunicação com dois quartos. Arejamento directo
com janela. (7.) Lavatórios separados. Combinação de séries como no esquema nº 3.
Arejamento por aspiração artificial e eventual ar condicionado. (8.) Casa de banho comum a
dois quartos de cama de um só leito. Arejamento por aspiração artificial e eventual ar
condicionado. 

(7.) (8.) 
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3.2. Primeiras Fábricas portuguesas de produção de Equipamento 

Sanitário e respectivos equipamentos: 

 

 

 

Como se sabe, os rudimentares cuidados com o corpo, durante um longo 

período de tempo, mantiveram-se ligados a uma forma de higiene 

associada, inicialmente, a artefactos móveis, na sua maioria, cerâmicos. 

Há milhares de anos que o ser humano – independentemente da época, raça 

ou origem – tem vindo a aproveitar as propriedades da argila para, através 

dela, obter a cerâmica de que precisa, com vista à produção de artefactos.536 

A actividade cerâmica sempre fez parte da vida quotidiana, fornecendo-nos 

os utensílios para a cozinha, mesa, higiene, construção, etc. 

O Homem é, por natureza, inventor e, ao descobrir as potencialidades que 

este material lhe fornecia, foi capaz de lhe transmitir formas existentes no 

seu subconsciente inventivo. 

Desde cedo que este material tem vindo a evoluir e a conquistar os nossos 

dias. Com o passar dos tempos, a indústria cerâmica desenvolveu-se com 

grande rapidez, na qual novas tecnologias, matérias-primas e formatos 

foram sendo desenvolvidos.  

A cerâmica tem vindo a apresentar, em paralelo, na sua produção, uma 

crescente preocupação com o corpo e com a higiene integrando-se, muitas 

vezes, na própria estrutura do mobiliário.  

Embora ainda não se possa determinar com precisão quando se começou a 

produzir faiança em Portugal537, conhecem-se-lhe várias referências em 

documentos a partir da segunda metade do século XVI.538 

                                                   
536 CALADO, Rafael Salinas – Faiança Portuguesa: sua evolução até ao início do 
século XX. Lisboa : Correios de Portugal; Direcção de Serviços de Filatelia, 1992, p. 
9. 
537 “Faiança é a designação genérica que identifica, entre os mais conhecidos, aquele 
tipo de cerâmica em que, para fins utilitários ou ornamentais, a pasta argilosa opaca 
[…] coberta de vidrado. O vocábulo deriva directamente de Faenza, nome de uma 
cidade italiana da Toscana, onde se desenvolveu uma importante e prestigiada 
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Supõe-se que foi a partir desta altura que as faianças começaram a ser 

produzidas em território nacional. Aos poucos, sobretudo a partir da 

centúria seguinte (século XVII), a faiança foi ganhando um espaço 

crescente entre as cerâmicas de uso doméstico, passando mesmo a ser o 

grupo geralmente maioritário entre os espólios cerâmicos do século XIX.539 

A presença crescente de objectos cerâmicos na mesa, nomeadamente na 

louça quotidiana, tinha já em si uma preocupação sanitária.540 A integração 

deste material na mesa e as preocupações, cada vez maiores, com a higiene 

passavam a estar relacionadas; a limpeza na mesa era demonstrada nos 

próprios hábitos alimentares com a individualização do prato, guardanapo e 

talheres (Fig. 195).541  

No final do século XVII e inícios de século XVIII, a produção de faiança 

começou a “especializar-se” em determinados fabricos para determinadas 

funções, ou seja, de um modo geral, a uma forma correspondia uma única 

função.542 

Ao longo do século XVIII, o número de objectos que faziam parte da mesa 

ou da higiene aumentou significativamente, sinónimo do requinte e 

vivências sujeitas a uma etiqueta cada vez mais complexa. A produção de 

peças de faiança começava também a desenvolver-se com novas propostas 

para uso de higiene pessoal. Eram exemplo disso, conjuntos de toilette onde 

constavam, essencialmente, gomis e lavandas, jarros e frascos de pomadas, 

bacias de barba, bacios e bidés.543 

                                                                                                                                 
produção de louça vidrada, desde o princípio do século XVI”. PORTUGAL. MUSEU 
NACIONAL DE SOARES DOS REIS - Itenerário da faiança do Porto e Gaia. Lisboa : 
IPM, 2001, p. 15. 
538 CALADO, Rafael Salinas – op. cit., p. 11. 
539 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS – op. cit., p. 119. 
540 O avanço do conhecimento científico já permitia saber que o uso anterior de 
recipientes, como pratos ou terrinas, em cobre ou chumbo, favorecia a ingestão 
lenta por envenenamento de compostos metálicos libertados pela acidez dos 
alimentos neles confeccionados. PAIS, Alexandre Nobre; [et al.] – op. cit., p. 14. 
541 Ibid. 
542 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., p. 31. 
543 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] - op. cit., p. 15. 
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Com a dissiminação dos novos hábitos alimentares e de higiene, os artigos 

utilizados para estes fins, inicialmente executados em metal, começavam 

agora a vulgarizar-se em cerâmica. À baixela metálica utilizada atribuía-se 

cada vez menos importância, devido à importação de porcelana da China, 

via Companhia das Índias.544 

“O florescimento do comércio da porcelana da China através da 
Companhia das Índias inglesa e holandesa, assim como a 
concorrência estabelecida pelos fabricos de faiança italianos, 
espanhóis, alemães e, sobretudo, holandeses (Delft), foram 
circunstâncias que nos vieram retirar o mercado europeu, deixando-
nos praticamente reduzidos apenas ao consumo interno”.545 

Nas reformas industriais, promovidas pelo Marquês de Pombal durante a 

segunda metade do século XVIII, a indústria cerâmica foi amplamente 

contemplada, fazendo com que esta se renovasse e desse um salto 

qualitativo.546 A crescente influência do Marquês de Pombal, para além da 

                                                   
544 Ibid. 
544 CALADO, Rafael Salinas – op. cit., p. 17. 
546 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., p. 19. 

Fig. 195 Talheres. Os utensílios de mesa eram geralmente marcados com
as iniciais dos proprietários. (Modelos de marcas, séc. XVIII. Paris, Museu
das Artes Decorativas). 
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resposta decisiva aos aspectos relacionados com a reconstrução da cidade, 

traduziu-se, igualmente, na necessidade de produzir bens de consumo que 

competissem com a qualidade dos que, até então, eram importados do 

estrangeiro.547 

“Através de medidas inspiradas nos modelos europeus, sobretudo 
italianos, franceses e ingleses, contrataram-se vários mestres e 
contramestres destas nacionalidades que ficaram responsáveis por 
algumas das novas manufacturas, cujas foram sendo estimuladas 
pela concessão de diversos privilégios. Com as novas técnicas 
renovaram-se as formas, agora robuscadas com um sentido de gosto 
mais sumptuário, nascendo propostas de diferentes expressões, 
muito variadas em composição e mais ricas em cor. Começaram, por 
fim, a definir-se as tendências ornamentais que iriam identificar os 
próprios fabricos”.548 

Sob o impulso pombalino, um núcleo restrito de fábricas começa, então, a 

ser responsável pela grande produção no domínio da faiança, submergindo 

pequenas unidades artesanais de louça branca, fenómeno que cresceu 

naturalmente no século seguinte. No que respeita à fase expansionista do 

sector cerâmico, entre 1767 e 1810, foi promovida a criação de 56 fábricas, 

em Portugal.549 

A produção destas fábricas orientou-se, gradualmente, para os materiais de 

construção e de decoração de exterior, embora assegurassem, com os 

artefactos domésticos, um mercado complementar, que chegou a dar 

mostras de grande qualidade e a conquistar um substancial espaço 

geográfico para o seu consumo.550 

“A proliferação das manufacturas de louça vitrificada no final do 
século XVIII veio a consolidar-se, evoluir e frutificar no decurso do 
século XIX, transformando este período no mais rico da cerâmica 
portuguesa, tanto no que respeita à quantidade como à variedade da 
nossa faiança”.551 

                                                   
547 MUSEU ARIANA ; MUSEU DO AZULEJO – Cerâmica portuguesa do século XVI 
ao século XX. Genebra : Musée Ariana, 2004, p. 100. 
548 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., p. 19. 
549 Ibid., p. 21. 
550 Ibid., p. 56. 
551 CALADO, Rafael Salinas – op. cit., p. 81. 
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O progresso, resultante do desenvolvimento dos centros industriais, das 

novas técnicas e da provocante influência dos produtos estrangeiros 

(sobretudo de origem inglesa, francesa, espanhola e oriental), atingiu 

plenamente, com todos os seus recursos e consequências, a indústria 

cerâmica portuguesa.552 

As correntes de moda estabeleceram um percurso estético variado desde o 

gosto neoclássico, abrangendo todo o romantismo, até alcançarem o 

movimento Arte Nova, cujos reflexos deixaram profundamente marcada a 

nossa faiança. 553 

Para além dos aspectos económicos e formais, também os fenómenos 

sociais, políticos, religiosos e a divulgação da faiança revolucionária 

francesa concorreram para a concretização desta realidade. Assim, desta 

forma, “das Invasões Francesas à Independência do Brasil, da Guerra Civil à 

extinção das ordens religiosas, da emigração à abolição da escravatura, das 

reformas culturais, de D. Maria II e D. Fernando, às exposições 

internacionais, do ‘Mapa cor-de-rosa’ ao fim da Monarquia, muitos factores 

determinantes exerceram (directa ou indirectamente) forte influência na 

concepção da cerâmica portuguesa”. 554 

A grande variedade de cerâmica portuguesa do século XIX é, portanto, “um 

reflexo das enormes transformações verificadas no país em resultado da 

presença de estrangeiros, duma guerra civil, de evolução técnica, das 

correntes de moda e, sobretudo, das profundas mudanças na forma de vida 

de uma grande parte da população”.555 

A partir de 1850, com os ideais regeneradores e progressistas, chegaram as 

novidades e as modernizações tecnológicas que vieram revolucionar a 

produção do nosso país. O aparecimento de outros mercados, fez surgir 

                                                   
552 Ibid. 
553 Ibid. 
554 Ibid. 
555 Ibid., p. 109. 
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novos recursos e algumas perspectivas promissoras para o sector cerâmico 

renovado.556 

“A indústria cerâmica passou a ser um aliciante motivo de 
investimento e as antigas oficinas puderam, nalguns casos, dar lugar 
a verdadeiras fábricas. Se o capital veio permitir uma concorrência 
mais competitiva, o estímulo do governo e o entusiasmo do rei D. 
Fernando II, também contribuíram muito para este novo surto de 
reformas, contratando técnicos, preparando pessoal, modernizando 
instalações, adquirindo equipamento adequado e renovando os 
produtos”. 557 

Com o progresso que se sentia nesta altura, antigas manufacturas foram 

reabilitadas e novas unidades fabris foram proliferando. A cerâmica 

portuguesa, da segunda metade do século XIX até ao início do século XX, 

acabou por atingir bastante prestígio, representando o país em importantes 

certames no estrangeiro.558 

No que toca à produção de louça sanitária em território nacional, pressupõe-

se, relativamente aos dados disponíveis sobre esta matéria, que a primeira 

fábrica de faiança que produziu louça sanitária em Portugal foi a Fábrica de 

Massarelos, localizada no Porto, fundada em 1766.  

Até esta data e, ainda, por muitos anos adiante, a maioria da louça utilizada 

para a higiene corporal era importada de Inglaterra. Mas com a criação da 

Real Fábrica da Louça, ao Rato, em 1767, começava a impor-se a qualidade 

da produção nacional de modo a combater a concorrência da louça que 

chegava do estrangeiro. Foi, a partir de 1769, que esta fábrica se tornou 

responsável pela grande difusão dos objectos de higiene pessoal. Mas foi nos 

séculos seguintes, com a formação da Fábrica de Loiça de Sacavém e da 

Fábrica Cerâmica de Valadares, que a produção de louça sanitária se viria a 

destacar a nível nacional.  

 

 

 

                                                   
556 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., p. 22. 
557 Ibid. 
558 Ibid. 
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3.2.1. Fábrica de Louça de Massarelos (1766-1924) 

 

 

 

A produção cerâmica não se concentrou só em Lisboa. Várias manufacturas 

foram sendo conhecidas noutros pontos do País. Nomeadamente, entre 1763 

e 1790, foram surgindo manufacturas muito importantes no Porto e Gaia – 

região onde se registou a maior concentração de fábricas de faiança do país 

nos séculos XVIII e XIX -, merecendo especial referência a Fábrica de Louça 

de Massarelos cuja produção veio contribuir decisivamente para a definição 

de uma qualificada faiança portuguesa. 559  

A política de fomento da produção manufactureira nacional, aliada à 

emergência de uma burguesia capitalista oriunda do comércio, teve 

resultados práticos, tanto no centro como no norte do país, pois deu origem 

à fundação de várias unidades de produção de faiança, entre elas a mais 

antiga de que temos conhecimento, anterior mesmo à Real Fábrica de 

Louça, criada sobre a égide de Marquês de Pombal como parte do cojunto 

de fábricas ligadas à Real Fábrica de Sedas no Rato. Trata-se da Fábrica de 

Louça de Massarelos.560  

A unidade industrial mais antiga deste sector, em Portugal, localizada na 

Rua de Sobre-o-Douro, na freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem, em 

Massarelos561 (Fig. 196), foi uma empresa familiar gerida, durante um longo 

período de tempo, pelo proprietário e sua descendência, e, mais tarde, 

arrendada a outros industriais.562 

Muitas vezes apresentada como fundada em 1738, por Manuel Duarte Silva, 

natural do concelho de Guimarães, talvez se possa considerar o período 

entre os anos de 1763 e 1764 como início de laboração na unidade fabril, 

visto que a data de construção da fábrica de cerâmica de Massarelos “não 

                                                   
559 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., p. 20. 
560 MUSEU ARIANA ; MUSEU DO AZULEJO – op. cit., p. 126. 
561 “Fábrica de Massarelos na Restauração” in http://paginas.fe.up.pt/porto-
ol/mlr/massarelos.html [Consult. 14 Junho 2011] 
562 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., p. 75. 
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deve ser muito superior a 4 de Maio de 1763”.563 Mas, de acordo com as 

palavras redigidas por Júlio Couto, a Fábrica de Massarelos teria sido apenas 

fundada a 1766.564 

Massarelos manteve-se em funcionamento até muito tarde, atravessando 

vários períodos de crise e superando-os, adaptando-se às novas condições 

que se iam colocando e perdurando mesmo pelo século XX.565 

A sua produção era muito diversificada. No período inicial desta fábrica, a 

produção traduzia-se em peças onde se denotava uma grande influência 

francesa, “de gosto ainda rocaille”. Produziam-se “serviços de mesa com 

pratos e travessas de bordo recortado, molheiras e terrinas com o corpo e 

tampas em gomos, igualmente de bordos recortados e pegas em forma de 

frutos”. As peças relacionadas com a higiene, como as bacias de barba, 

lavandas e gomis, possuíam formas copiadas da ourivesaria. As bacias e as 

lavandas eram moldadas em gomos e os gomis apresentavam uma “forma 

de elmo invertido com asas formando volutas” (Figs. 197, 198 e 199).566 

                                                   
563 Ibid., p. 73. 
564 COUTO, Júlio – Monografia de Massarelos. Porto : Junta de Freguesia de 
Massarelos, 1993, p. 359. 
565 MUSEU ARIANA ; MUSEU DO AZULEJO – op. cit., p. 130. 
566 Ibid. 

Fig. 196 Primeiro edifício da Fábrica de Cerâmica de Massarelos. 
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Quanto à decoração, esta era pintada e, geralmente, monocroma, a azul ou 

vinoso, predominando os elementos florais e as faixas ditas de “Rouen”. 

Noutras peças, a decoração mostrava-se de influências orientais, seguindo a 

voga da “chinoiserie”, que perduraria em pequenas paisagens com rochedos, 

pagodes ou casas entre vegetação.567 Mais perto do final do século e 

prolongando-se pelas primeiras décadas da centúria seguinte (séc. XIX), o 

gosto pela decoração de inspiração neoclássica impõe-se na produção da 

fábrica, apesar de perdurar o gosto pela decoração anterior, por vezes em 

peças já tardias. 

As decorações descreviam cenas mitológicas ou alegóricas; utilizavam-se 

também alguns tipos de decoração floral – adaptados por várias fábricas que 

inclusive se tornavam característicos de uma determinada unidade, 

permitindo distinguir os seus produtos.568  

À medida que se vai avançando no tempo, começa a notar-se uma maior 

variedade de peças. Mas esta variedade não se acentuava tanto como na Real 

Fábrica do Rato. A diversidade de artefactos devia-se à necessidade de ir ao 

                                                   
567 Ibid., p. 131. 
568 Ibid. 

Fig. 197 Gomil da Fábrica de Cerâmica de Massarelos, séc. XVIII. Fig. 198 Lavanda da
Fábrica de Cerâmica de Massarelos, séc. XVIII. Fig. 199 Bacia em louça, com decoração
vegetalista. Produção da Fábrica de Cerâmica de Massarelos, séc. XVIII. 
 

197 198 199 
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encontro de mercados e de rentabilizar a produção de acordo com o gosto 

dos compradores. 

Neste período, começava a impor-se a influência dos produtos ingleses que 

entravam agora no mercado português, sobretudo com peças em faiança 

“pó de pedra” e cuja concorrência se iria tornar cada vez mais grave e 

ruinosa para a produção nacional. Isto verificou-se sobretudo a partir da 

abertura dos nossos portos à Inglaterra como consequência do auxílio 

prestado durante as invasões das tropas napoleónicas, no início do século 

XIX.569 

Na segunda metade deste século a produção diversificou-se. Para além da 

louça de uso doméstico e decorativo, o fabrico de azulejos semi-industriais 

decorados com estampilha e a produção de louça sanitária - cuja evolução se 

fez sentir no final deste século - intensificaram-se.570 

“As peças são feitas em faiança ou em pó de pedra, com decoração 
pintada ou estampada e o gosto é eclético, com algum revivalismo, 
bastante mais pesado do que no século anterior e com um desenho 
francamente mais grosseiro”. 571 

No que toca aos artefactos destinados aos cuidados de higiene corporal 

apenas temos a informação retirada de uma análise a um inventário de 

loiça, existente na Fábrica de Massarelos, referente ao ano de 1877. Nesse 

inventário, pode-se constatar uma diversidade na produção em relação a 

bacias - bacia de barba, bacia de cloaca, bacia de lavar antiga, bacia de mãos, 

bacia de pé e bacia e jarro - e a bispotes572 - bispote antigo, bispote branco 

sem tampa, bispote de caixa, bispote de friso, bispote pintado com tampa 

(Figs. 200, 201, 202 e 203). Dá-se, ainda, conta da existência de outras peças 

                                                   
569 Ibid., p. 132. 
570 Ibid., p. 138. 
571 Ibid. 
572 Bluteau definia bispote, em 1727, como vocábulo vindo do inglês, Bissepot, “que 
é ourinol, ou vaso de barro, com uma asa, para urinar”. MATTOSO, José, (Direcção) 
; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “Os lugares e espaços do privado 
nos grupos populares e intermédios” por Fernanda Olival in  História da Vida 
Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 264. 
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destinadas aos cuidados de higiene corporal, como é o exemplo de 

aparadeiras, de escarradores, de jarros e de caixas para sabão.573 

Seriam, portanto, estes os artigos relacionados com a higiene produzidos 

pela Fábrica de Massarelos. Esta variedade de peças produzidas, deveria ter-

                                                   
573 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - op. cit., pp. 31-32. 

Fig. 200 Bispote, séc. XIX. Fabricante desconhecido. Fig. 201 Bacia de barba. Fábrica de
Cerâmica de Massarelos. Séc. XIX. Fig. 202 Penico. Fábrica de Cerâmica de Massarelos. Séc.
XIX.  

Fig. 203 Bacia de barba e Gomil. Fábrica de Cerâmica de Massarelos. Ano desconhecido. 
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se mantido ao longo dos anos seguintes, pois pouco mais se sabe sobre a 

produção de loiça sanitária nesta fábrica.  

Sabe-se que nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do século XX, a 

Fábrica esteve em posse de diferentes proprietários, até ser destruída por 

um incêndio, em 1920, que levou, mais tarde, ao seu encerramento.574 

 

 

 

 

 

3.2.2. Real Fábrica de Louça, ao Rato (1767-1835) 

 

 

 

Por alvará do rei D. João V, de 25 de Fevereiro de 1734, foi autorizada a 

instalação da Companhia das Sedas, em Lisboa. Esta iniciativa surgiu na 

sequência de outras no sentido de introduzir, em Portugal, as artes e as 

tecnologias modernas de cariz manufactureiro.575 A construção do 

Aqueduto tornou esta zona de Lisboa, o Largo do Rato, mais procurada, e a 

consequente abundância de água permitiu a instalação de importantes 

indústrias como a Real Fábrica das Sedas e, posteriormente, a Real Fábrica 

de Loiça do Rato.576 

A subida ao trono de D. José I e a coincidente insolvência da Fábrica das 

Sedas criou condições para a sua venda, passando a ser pertença do Estado, 

                                                   
574 COUTO, Júlio – op. cit., p. 367. 
575 “A Real Fábrica das Sedas e Fábricas Anexas – Séculos XVIII e XIX” por Joaquim 
António Calado Cochicho in http://www.apotec.pt/fotos/editor2/A%20REAL% 
20FABRICA%20DAS%20SEDAS%20E%20FABRICAS%20ANEXAS.pdf [Consult. 9 
Junho 2011] 
576 “Real Fábrica de Louça, ao Rato” publicado em “Espaço e Tempo: Revelar Lx” in 
http://revelarlx.cm-lisboa.pt/gca/?id=1069 [Consult. 9 Junho 2011] 
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por Decreto de 14 de Maio de 1750. Era urgente substituir a importação de 

produtos industriais estrangeiros por artigos de fabrico nacional.577 

Por alvará de 6 de Agosto de 1757 criou-se, a partir de uma unidade fabril já 

em actividade há cerca de vinte anos, a Real Fábrica das Sedas, ao Rato. A 

partir desta fábrica iriam surgir, como suas anexas, uma série de outras, 

constituindo-se um complexo fabril.578 

Lisboa setencista foi sujeita a uma lenta revolução sócio-económica e desde 

a ascensão do Marquês de Pombal ao poder, a nota dominante foi a 

protecção industrial e a dignificação do trabalho, que teve como 

consequências um crescimento demográfico e o aumento do número de 

unidades fabris. Foi neste contexto que, em 1759, surge a instalação de um 

conjunto de Fábricas Anexas à Real Fábrica das Sedas do Rato, as quais 

serviam também para formar um corpo técnico de aprendizes com vista a 

autonomizar o Estado, reduzindo a contratação de mestres estrangeiros.  

Esta vasta estrutura incluía indústrias diversicadas. Fabricavam-se artigos e 

produtos como: cartas de jogar, botões, lençaria, chapéus, cutelaria, 

fundição de metais, pentes, relógios, serralharia, tapeçaria, tecidos, louça, 

entre outros.579 

Em 1767 surge, no complexo Fabril do Rato, a Real Fábrica de Louça. 

Dependendo administrivamente da Fábrica das Sedas, com os mesmos 

princípios orientadores,580 a Real Fábrica de Louça passou a ser o principal 

centro de produção e formação de técnicos do País. A difusão do saber por 

todo o país, disseminando modelos, formas e decorações, através de técnicos 

                                                   
577 “A Real Fábrica das Sedas e Fábricas Anexas – Séculos XVIII e XIX” por Joaquim 
António Calado Cochicho – op. cit. 
578 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – Real 
Fábrica de Louça, ao Rato. 1ª ed. Lisboa : Museu Nacional do Azulejo, 2003, p. 33. 
579 “A Real Fábrica das Sedas e Fábricas Anexas – Séculos XVIII e XIX” por Joaquim 
António Calado Cochicho – op. cit. 
580 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – op. cit., 
p. 34. 
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ali formados, foi o conceito que comandou na criação desta Fábrica-

escola.581 

Foi, portanto, sob o auspício pombalino que foi fundada a Real Fábrica de 

Louça em Lisboa, em 1767, por Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-

1782)582, futuro Marquês de Pombal, numa iniciativa tendente à renovação 

das indústrias portuguesas.  

Apesar de dispor de um edifício próprio e de considerável dimensão, com 

espaços bem definidos para o funcionamento das várias fases do processo 

produtivo, a Fábrica de Louça, ao Rato, era, como quase a totalidade das 

fábricas nacionais na transição do século XVIII para o século XIX, uma 

unidade pré-industrial, pois apresentava a fragilidade da experiência e a 

ingenuidade dos pioneiros.583 

No entanto, a Real Fábrica de Louça, ao Rato, foi um marco importante na 

viragem do gosto e na aparência criada pela louça de produção nacional. 

Numa vaga europeia de fundações de fábricas de cerâmica, seguia moldes 

pioneiros, definidos no início do século XVIII, pela fábrica de porcelana de 

Meissen.584 

                                                   
581 “Inauguração da Fábrica de Louça do Rato” por Luís Maia, publicado a 24 de 
Novembro de 2008, in http://domjoseprimeiro.blogspot.com/2008/11/inaugurao-da-
fbrica-de-loua-do-rato1767.html [Consult. 9 Junho 2011]. 
582 OLIVEIRA, Manuel Alves de – op. cit., p. 418. 
583 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – op. cit., 
p. 35. 
584 A primeira manufactura de porcelana na Europa foi instalada em Meissen, na 
Alemanha, em 1710. A produção de porcelanas, nesta cidade, é, ainda hoje, 
caracterizada pelas matérias-primas utilizadas e por uma individualidade de alta 
qualidade. Os seus primeiros artigos produzidos eram caracterizados pela influência 
oriental. As decorações a ouro, com uma ampla paleta de cores, marcou o início da 
produção de porcelana de Meissen. Os artefactos produzidos nesta cidade eram 
imitados por toda a Europa, até cerca do final do século XVIII. MUSEU ARIANA ; 
MUSEU DO AZULEJO – op. cit., p. 101.  
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O período de arranque da Fábrica de Louça coincidiu com o início do 

grande desenvolvimento da cerâmica portuguesa. Até às Invasões 

Francesas, foram inúmeras as fábricas que iniciaram actividade.585 

Procurava-se criar uma manufactura que respondesse às solicitações da 

sociedade de então, estimulando a execução de objectos de produção 

nacional que substituissem os provenientes da Europa.586 

Tendo laborado até 1835, pretendeu, desde o seu início, ser um local de 

formação para oleiros e pintores, os quais deveriam disseminar os 

conhecimentos aí adquiridos por outros centros cerâmicos do país.587 

A Real Fábrica de Louça teve como primeiro mestre o italiano Tomás 

Brunetto, o qual só deu início à produção em 1769. 

Activo entre 1767-1771, Brunetto tentou imprimir nas suas propostas 

inovadoras, para o panorama da cerâmica de então, uma modernidade e 

uma certa urbanidade de estilo que encontrou forte resistência na potencial 

clientela deste tipo de peças.588 

Imitando peças contemporâneas, nomeadamente as executadas em 

porcelana, Tomás Brunetto compôs um vasto repertório decorativo, pleno 

de cor, que terá sido o motivo principal da recusa das suas propostas.589 

“A novidade da faiança do Rato, feita sobre modelos novos e com 
decorações ousadas para o meio rotineiro de então, fora recebida 
com estranheza, e todo o patrocínio oficial e não oficial do primeiro 
ministro fora insuficiente para dar a saída à produção, estabelecer o 
gosto e desenvolver a moda pela loiça do Rato”.590 

Não sabendo ao certo o que levou a terminar a carreira de Tomás Brunetto, 

na Fábrica, e devido ao facto de não existir documentação suficiente 

                                                   
585 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – op. cit., 
p. 38. 
586 MUSEU ARIANA ; MUSEU DO AZULEJO – op. cit., p. 101. 
587 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 16. 
588 MUSEU ARIANA ; MUSEU DO AZULEJO – op. cit., p. 101. 
589 Ibid. 
590 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – op. cit., 
p. 36. 
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referente a este período, deduz-se que Brunetto foi despedido em meados de 

1771.591 

A louça que produziu num curto espaço de dois anos, embora não tenha 

alcançado um sucesso de vendas, era, “a vários títulos, admirável”. É de 

destacar a grande variedade de modelos então concebidos, reveladores de 

um projecto ambicioso, como a qualidade que atingiam muitos exemplares, 

difícil de conseguir num período de experimentação que não ultrapassou os 

dois anos.592 

Em Agosto de 1771, o lugar de Mestre da Fábrica foi ocupado por Sebastião 

Inácio de Almeida que viria iniciar uma nova fase na Fábrica do Rato. 

O ciclo de produção sob a direcção de Sebastião de Almeida, consistiu numa 

racionalização de modelos e de decorações dos quais resultaram peças de 

maior contenção formal e despojamento decorativo, em flagrante contraste 

com as que se produziram sob Tomás Brunetto, definindo um projecto 

característico e facilmente identificável na produção cerâmica 

portuguesa.593 

Na sua obra, podiam-se verificar duas grandes vias de influência, também 

visíveis no período de Brunetto, que integravam, na generalidade, a 

produção europeia a partir de meados do século XVIII. 

Em todas as peças estava presente a inspiração das porcelanas da China, 

agora com uma expressão mais rigorosa e depurada. Era comum um tipo de 

decoração floral a azul, inspirada no Oriente e nas propostas europeias da 

porcelana. Notava-se também um certa influência francesa. Muitos modelos 

de porcelana foram retomados nas suas formas, próximas da ourivesaria e 

com grande sobriedade de decoração, e também na sua presença material, 

em pastas e vidrados muito finos simulando porcelana.594 Sentiam-se, ainda, 

                                                   
591 Ibid., p. 38. 
592 Ibid.  
593 Ibid., p. 282. 
594 Ibid. 
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os ecos da produção seiscentista e das olarias, onde se notava um gosto de 

universo mais tradicional.595 

Relativamente aos artigos produzidos neste período, a similaridade de 

funções de alguns objectos estava bem patente. A partir de 1769, a fábrica 

sugeria uma grande difusão de objectos de higiene pessoal,596 pois, logo de 

início, esta gozou de grande fama, dada a excelente qualidade dos seus 

produtos.597 

Nos primeiros tempos a Fábrica, com a direcção de Tomás Brunetto e o 

início do período de Sebastião de Almeida, de 1771 a 1779, pôde verificar-se 

a existência de cerca de quatro tipos essenciais de objectos empregues às 

práticas de higiene – bacias, bidés, bispotes e cuspideiras (Figs. 204, 205, 206, 

207 e 208).598  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
595 MUSEU ARIANA ; MUSEU DO AZULEJO – op. cit., p. 102. 
596 MATTOSO, José, (Direcção) ; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, (Coordenação) – “As 
grandes casas” por Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro in História 
da Vida Privada em Portugal – Idade Moderna, p. 228. 
597 LOPES, Carlos da Silva – Estudos de História da Cerâmica. Porto : Gabinete de 
Estudos de Artes Decorativas da Universidade Católica Portuguesa, 2004, p. 57. 
598 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 16. 

Fig 204  Bacia. Peça de forma cilíndrica rodada, com anel e bordo saliente. Fig 205  Gomil.
Fainça moldada e pintada a azul. Período de Tomás Brunetto (1769-1771). 
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As bacias tinham diversas finalidades, desde a preparação e serviço de 

alimentos aos cuidados de higiene corporal, entre outras. No estudo de 

Alexandre Pais [et al.] (2004), encontra-se, na documentação deste período, 

uma série de referências a vários tipos de Bacias:  

 

“Compridas e compridas grandes; de concha grandes; grandes; lisas; 
de gomos; de caixa; de lavar os pés; de lavar s/ caixa; de mãos; de 
sangria (2 lotes); de sangria de cores; sangria pequenas; ovadas c/ ou 
s/ caixa; pequenas; para banho; barba; para barba melhores; para 
barba compridas; para barba de cores; para barba grandes feitio de 
prata; para barba ovadas; para barba pequenas; para barba 
recortadas, para barba redondas; para barba de gomos e de água; 
para barba e água às mãos; recortadas redondas; inferiores, para 
vasos grandes e segundas; de água às mãos; para mãos pintadas de 
cores; para mãos redondas; de concha; de encomenda”.599 

Resumindo, Alexandre Pais [et al.] (2004) agrupam duas formas essenciais 

destes artigos, cujos seriam condicionados pelo seu uso.  

“A primeira seria a morfologia do que ainda hoje consideramos uma 
bacia, um contentor cilíndrico, oval ou em calota, podendo estar 
assente sobre um frete elevado ou pequenos pés – quando 

                                                   
599 Ibid., p. 17. 

Fig 206  Bacia. Fig 207 Bacia de barbear. Fig 208  Lavanda. Fainça moldada e pintada a azul.
Período de Sebastião de Almeida (1771-1779). 
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reservatórios para um fonte de mesa – e, eventualmente, possuir um 
par de pegas laterais. Esta forma é a que corresponderá a funções 
como lavar mãos e pés. Seria empregue em caixa, ou seja, um móvel 
onde a peça cerâmica ficaria encaixada. A segunda morfologia 
essencial corresponde ao que hoje designamos lavanda, uma peça 
moldada, oval, podendo simular uma grande concha, da qual retém 
um relevo fortemente canelado, e um covo muito marcado no 
interior do qual estava colocado o gomil ou jarro, sendo empregue 
na lavagem das mãos aquando das refeições. Uma variante destes 
recipientes eram as bacias de barba e as de sangria que, para além da 
forma oval, poderiam ser também circulares, ambas possuindo um 
recorte semi-ovalado na aba, no primeiro caso adaptado ao pescoço 
do homem a barbear. A genuína bacia de barba deveria ter, como se 
disse, uma cavidade oval ou circular para colocar o sabão, mas no 
universo cerâmico português não são conhecidos muitos exemplos 
desta morfologia. Normalmente, o barbeiro era também o 
executante das sangrias, daí que estes recipientes servissem, 
simultaneamente, para ambas as funções”.600 

Os bidés, peças que se relacionavam com o restante mobiliário, 

apresentavam menos definições, sendo mencionados unicamente como 

bidés com caixa; bacias sem caixa e bidés com banca.  

Tal como nas bacias, também aqui se podiam encontrar duas variantes 

formais. Os bidés referenciados “com e sem caixa” deveriam corresponder 

ao que hoje reconhecemos como um bidé - um recipiente em forma de viola 

tendo a caldeira recta ou côncava, quando adaptado a um móvel, e decorada 

no exterior quando empregue sem caixa. A segunda morfologia de bidé - 

com banca -, seria mais próxima de um bacio. Com “forma em calota, mais 

alta que larga, um orifício de evacuação no covo, com duas pegas e um frete 

elevado”, seriam empregues sobre armações semelhantes a cadeiras, “as 

ditas bancas”.601 

Com maior variedade de morfologias, ao contrário dos bidés, surgem os 

bispotes que são mencionados empregando grande número de aspectos 

como: “agudos ou compadres; sem asa; com aba, com ou sem asa; chatos; 

                                                   
600 Ibid., pp. 17-18. 
601 Ibid., p. 18. 
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chatos redondos; grandes; à imitação da Índia; pintados; em forma de 

chapéu, em forma de canoa; com bico”.602 

O artigo conhecido como bispote corresponde, hoje em dia, à família de 

objectos que conhecemos como bacios. Segundo a descrição morfológica 

deste tipo de objecto, feita por Alexandre Pais [et al.] (2004), a forma básica 

que o bispote apresentava era “esférica, com um bordo estrangulado, um 

frete elevado e uma asa lateral, podendo eventualmente, ter uma tampa 

para impedir a propagação dos cheiros após a utilização”.603 

As cuspideiras, constituindo um elemento um pouco periférico a esta 

definição de objectos relacionados com a higiene, eram acessórios 

indispensáveis para espaços onde se encontravam fumadores ou adeptos de 

mascar tabaco. Podiam surgir “com aba; com asa; com aba e com asa; com 

aba grandes; chatas com cabo; cuspidor redondo com asa; com cabo; para 

pegar na parede”.604  

Com a nomeação, em Fevereiro de 1780, de João Anastácio Botelho de 

Almeida para administrador da Real Fábrica de Louça, deu-se início ao que 

viria ser o mais longo período – de vinte e seis anos – sob a mesma 

administração, cuja estabilidade viria, no entanto, a ser afectada com o seu 

encerramento temporário, em Fevereiro de 1808, na sequência da primeira 

Invasão Francesa.605 

João Anastácio Botelho de Almeida viabilizou financeiramente a empresa, 

aplicando uma política de diversidade da produção - tendo lugar uma 

diversificação de modelos e decorações (Figs. 209, 210, 211, 212 e 213) -, 

criando as necessárias vias de escoamento dos espécimes fabricados. 

Portanto, devido à racionalização da produção, à diversificação de modelos e 

                                                   
602 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – op. cit., 
p. 191. 
603 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 18. 
604 PORTUGAL. MUSEU NACIONAL DO AZULEJO ; PAIS, Alexandre Nobre ; 
MONTEIRO, João Pedro ; HENRIQUES, Paulo, (Coordenação Científica) – op. cit., 
p. 191. 
605 PAIS, Alexandre Nobre ; [et al.] – op. cit., p. 20. 
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decorações, assiste-se, durante este período de gestão, a uma expansão na 

produção, sendo este o mais bem sucedido (ver Anexo 1).606
  

O que é patente na primeira década de produção sob a orientação de 

Botelho de Almeida é o enorme aumento de manufactura de objectos, 

nomeadamente de bacias e bispotes (ver Anexo 1). Perante este facto, 

podemos notar talvez uma generalização da terminologia deste objecto. Isto 

porque a referência à venda de bacias com funcionalidade específica 

desaparece.607 

Outra constatação, neste período de produção, é, curiosamente, o 

desaparecimento dos registos de produção de bidés que só iriam ser 

retomados na década seguinte.608 

Na década de 1790, a produção de bacias e bispotes continuava em ascensão, 

apesar de resgistar alguma diminuição (ver Anexo 1).609 

Nos anos que concluíram o período de maior estabilidade da fábrica (1800-

1808), não se verificaram grandes modificações face às tendências de 

produção anteriores. Verificou-se apenas um aumento gradual da produção 

de bidés e o ressurgimento, em muitos exemplares produzidos, de 

escarradores, no final deste ciclo.610 

Em Abril de 1818, foi nomeado para administrador da Fábrica Alexandre 

António Vandelli. Ao nível da produção, não se registaram grandes 

diferenças entre a administração anterior.611 

 

 

 

 

 

                                                   
606 Ibid. 
607 Ibid. 
608 Ibid., p. 21. 
609 Ibid. 
610 Ibid., p. 22. 
611 Ibid. 
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Entre Novembro de 1817 e Fevereiro de 1824, executam-se uma série de 

objectos considerados novidade – saboneteiras e urinóis, estes ainda pouco 

significativos (ver Anexo 1). Os urinóis apresentavam, como já foi referido 

em capítulos anteriores, características diversas da forma actual, de 

aplicação parietal.  

 

Fig. 209 Gomil. Fig. 210 Bidé. Fig. 211 Bacia de barba, último quartel do séc. XVIII.  Fig. 212
Lavanda. Fig. 213 Bacia - Fainça moldada e pintada a verde, manganês, ocre e azul. Período
de João Anastácio Botelho de Almeida (1780-1816). 
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“Eram recipientes fechados, mais ou menos arredondados, 
semelhantes a bolsas, das quais se projectava, lateralmente, um cabo 
cilíndrico, oblíquo, permitindo ao homem urinar no sei leito”.612 

Entre os anos 1817 e 1824 e no período final da Fábrica, começou a existir 

uma grande disparidade de produção na generalidade dos objectos. 

Começou a existir um aumento notório da produção relativamente às 

bacias de mãos, bacias de barba, bidés (Fig. 214), bispotes e escarradores (ver 

Anexo 1). Este aumento de produção reflectia, assim, o crescimento de 

preocupações com os novos critérios de higiene íntima e uma maior noção 

de cuidados primários de limpeza que se começava a introduzir em 

Portugal.613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
612 Ibid. 
613 Ibid., p. 23. 

Fig. 214 Bidé de caixa, do período final da Real Fábrica de Louça, ao Rato (c.
1817-1835). Faiança moldada e pintada a azul, verde, ocre e manganês. Col.
António Capucho.  
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3.2.3. Fábrica de Loiça de Sacavém (1856-1994) 

 

 

 

A Fábrica de Loiça de Sacavém, importante unidade industrial portuguesa 

de produção cerâmica e pioneira em termos tecnológicos, marcou 

profundamente o quotidiano de Portugal, através da diversidade da sua 

produção de faianças - loiça doméstica, sanitária, decorativa e azulejos - ao 

longo da sua existência, aproximando-se das melhores indústrias da Europa. 

Fundada na freguesia de Sacavém, em 1856 - período considerado de 

arranque industrial para Portugal - teve como seu fundador Manuel 

Joaquim Afonso (1804-1871).614  

De família modesta e com um largo capital político, Manuel Joaquim 

Afonso, que lutou pelos ideais liberais, era um homem de forte influência 

política e económica em Leiria, para onde se mudara em idade jovem. 

Como empresário e proprietário de fábricas de vidro e de loiça na Marinha 

Grande, teve, desde novo, um particular interesse pelos negócios. Por esta 

actividade de loiças e vidros, estava bem colocado para reconhecer as 

potencialidades do momento e, particularmente, para o ramo das loiças.615 

Com o caminho-de-ferro que, lenta mas decisivamente, se ia instalando em 

Portugal, em particular, em Sacavém, a oportunidade de potenciar a Quinta 

do Aranha – adquirida em 1851 - e a primeira experiência com as loiças em 

Lisboa, poderá ter criado um momento propício para a decisão de solicitar 

“alvará de patente como introdutor do fabrico de cal Hydraulica, cimentos e 

purcelanas artificiais”. E deste pedido nasceu, a 14 de Maio de 1856, a 

Fábrica de Sacavém.616 

                                                   
614 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974. Lisboa : INAPA, 1997, pp. 7-
13. 
615 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – História da Fábrica de 
Loiça de Sacavém. Sacavém : Museu de Cerâmica de Sacavém, 2000, p. 20. 
616 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 13 
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A localização, as vias de comunicação, os conhecimentos técnicos, as 

matérias primas e o capital foram alguns factores importantes para a 

viabilização desta Fábrica, assim como a oportunidade e o momento de 

lançamento deste projecto português.617 

A cerâmica, utilizada em Portugal, generalizadamente barro vermelho, era 

já alvo de desagrado, particularmente entre as populações dos maiores 

aglomerados urbanos e até mesmo rurais. A loiça pesada, avermelhada, que 

dificilmente exibia limpeza e asseio, por ausência de vidrado, não vencia a 

“loiça da China”, ou mesmo a inglesa (embora proibida até 1810) – que se 

apresentava leve e clara -, que começava a circular dentro do nosso país.618 

A Fábrica de Sacavém começou com a produção de “porcelana artificial” e 

optou pela leveza, pelo azul-cobalto e branco, de influência chinesa (época 

Ming), tão apreciado no país através da loiça vinda de Inglaterra.619 

Após um grave incêndio, uma crise comercial, roubos, incumprimento de 

pagamentos ou até mesmo maus conselhos de maus amigos, Manuel 

Joaquim Afonso viu-se obrigado a vender a Fábrica de Sacavém no ano de 

1861.620 

O seu comprador foi o inglês John Stott Howorth (1829-1893)621, que, entre 

1861 e 1863, comprara a Manuel Joaquim Afonso a fábrica localizada na 

Quinta do Aranha.622 

Os irmãos John e William Stott Howorth (?-1881)623 (Fig. 215), vindos de 

Rochdade, Inglaterra, para Portugal ainda muito jovens, renovaram o estilo 

inicial da fábrica, em parceria com outros ingleses, de modo a dar 

                                                   
617 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 22. 
618 Ibid., p. 26. 
619 Ibid., p. 27. 
620 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, pp. 12-16; ASSUNÇÃO, Ana 
Paula; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 27. 
621 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 144. 
622 Desde os seus primeiros tempos, esta firma esteve relacionada com famílias 
inglesas, particularmente com os Howorth, de Rochdale, que se fixaram em 
Portugal nos primeiros anos do século XIX, como negociantes. Ibid., p. 17. 
623 Ibid., p. 144. 
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continuidade ao projecto de Manuel Joaquim Afonso. Com estes parceiros, 

em que alguns eram familiares e outros provenientes da região de Stoke-on-

Trent - aspectos de particular relevância para o desenvolvimento da fábrica-, 

a administração ganha uma outra dimensão.624 

John e William Stott Howorth, ligados aos meios comercial e industrial, 

faziam parte, como muitos outros estrangeiros, de um grupo que 

concretizou em Portugal processos de transferência de conhecimentos 

industriais.625 

A grande zona das cerâmicas inglesas utilizada por Stott Howorth é 

Staffordshire. Esta região era uma zona de produção cerâmica onde muitas 

experiências já se tinham concretizado, dando particular contributo para o 

desenvolvimento do trabalho industrial, embora esta indústria se 

                                                   
624 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 18. 
625 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 29. 

Fig. 215 John e William Stott Howorth. 
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encontrasse, neste país, já numa fase de consolidação e, inclusivamente, de 

viragem.626 

Mas John Stott Howorth tinha a intenção de introduzir em Portugal toda 

uma produção que, se para Inglaterra já pouco dizia, para Portugal, 

constituía uma novidade e um progresso.627 

Em Stoke-on-Trent encontravam-se cidades especializadas e envolvidas na 

produção cerâmica que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, afirmaram a 

loiça inglesa em todo o mundo e particularmente em Portugal. Mas a 

cidade de Wedgwood foi, sem dúvida, uma referência obrigatória para o 

desenvolvimento do trabalho em Sacavém. Algumas invenções ou 

propostas de funcionamento das suas fábricas foram rapidamente 

divulgadas, copiadas e seguidas em todo o mundo.628 

Howorth tinha profundos conhecimentos sobre cerâmica, não sendo por 

acaso que a linha de trabalho que traria para Sacavém tinha a marca do 

nível do desenvolvimento da cerâmica inglesa desta região de Staffordshire.  

A faiança feldspática, do tipo seixosa, aproximar-se-ia da do tipo inglês; 

como os motivos, as cores, as técnicas de estampilhagem, litografia, 

aerografagem, a maioria da matéria-prima e até mesmo a mão-de-obra 

especializada.629 

De Inglaterra vinha também o barro, seixo, pó de pedra, carvão e o papel 

para a cerâmica (pottery issue). A correspondência com Inglaterra era 

bastante diversificada em termos de materiais, o que nos remete claramente 

para um processo de transferência de todo o método de produção, de 

conhecimentos e trabalho, instalando em Sacavém um processo de 

industrialização importado.630  

No primeiro período, de Manuel Joaquim Afonso, a produção permitia-nos 

apreciar uma decoração floral em tons de azul anilado sobre um fundo 

                                                   
626 Ibid., p. 30. 
627 Ibid. 
628 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 18. 
629 Ibid., p. 19. 
630 Ibid., p. 20. 
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branco (Fig. 216). Neste segundo período, o de John Stott Howorth, as 

decorações e o tipo de peças são abundantes, dando nota de grande 

diversidade de opções e da grande acessibilidade destes produtos a um 

número cada vez maior de clientes.631 

John e William Stott Howorth, e ainda James Gilman (?-1921)632, como 

secretário, vão lentamente fazendo crescer a fábrica. Em 1881, a fábrica já se 

tinha relativamente automatizado do fornecimento exclusivo de todo o 

material vindo de Inglaterra.633 

Em 1885 John Stott Howorth foi distinguido pela coroa portuguesa com a 

atribuição do título Barão Howorth de Sacavém, devido à sua procura por 

um maior domínio dos processos industriais, de um progressivo 

apetrechamento mecânico e de uma maior diversificação de produtos.  

                                                   
631 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 30. 
632 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 145. 
633 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 32. 

Fig. 216 Arrastadeira, c. 1860-1870. Fábrica de Louça de Sacavém. Dimensões: altura -
65 mm e diâmetro: 235 mm. Produzida já na direcção de John Stott Howorth. 
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A partir desta altura, vê-se a fábrica crescer e a produção de loiça começou a 

aumentar: a loiça de higiene surgia, agora, em paralelo com a loiça de 

mesa.634 

Quando John Howorth morre, em 1893, agora com nova designação, a Real 

Fábrica de Louça, já se impunha nacional e internacionalmente. A Real 

Fábrica contava-se já como sendo uma das maiores e mais importantes 

fábricas de cerâmica em Portugal.635 

James Gilman (Fig. 217), que acompanhou o trabalho de John Stott 

Howorth, veio substituí-lo nos últimos anos de vida. Conhecendo a fábrica e 

os contactos, tinha uma visão muito própria deste estabelecimento: a 

produção não podia concentrar todas as atenções. Era necessário conhecer 

bem os clientes, aliciá-los e ganhá-los à concorrência que, entretanto, 

                                                   
634 Ibid., p. 34. 
635 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, pp. 23-28. 

Fig. 217 Produção de louça decorativa e de higiene, com a presença de James
Reynolds Gilman, ao centro, mestres, oleiros e aprendizes, 1908. 
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crescera, particularmente no Norte (Massarelos).636 Deste modo, a presença 

de James Gilman, discreta mas incisiva, vai-se impondo: “dominar o 

mercado nacional, combater a concorrência”.637 

A Fábrica de Massarelos, como sua principal concorrente, neste período, era 

claramente identificada como uma referência, quer para aferir os preços, 

quer para definir ou reiterar modelos. Servia para orientar a sua estratégia, 

garantir e fortalecer a posição da Real Fábrica de Sacavém, nomeadamente 

no Norte do País. 638 

Para Gilman, tudo teria de ser feito para impor a produção da Fábrica: 

“Temos que ir ao Norte para colocar a nossa loiça moderna e mesmo 
a antiga, porque estaremos alargando de uma forma extraordinária 
o nosso fabrico e temos que vender tudo. Em Lisboa, nos últimos 
meses, a venda duplicou, e não temos motivo para que não aconteça 
o mesmo no Porto, visto a nossa loiça moderna ser muito superior à 
dos nossos concorrentes”.639 

Já a gerência de John Stott Howorth tinha como preocupações principais o 

aperfeiçoamento da produção da Fábrica e o domínio do mercado da 

cerâmica através de uma eficiente rede de distribuição dos produtos e 

controlo dos pagamentos. 

Neste contexto, assistiu-se a uma grande preocupação em investir em novos 

maquinismos, como impressoras litográficas, a vapor, prensas para azulejos, 

e em espaços mais especializados: 

 “Havendo necessidade de desenvolver mais a nossa fabricação em 
razão do consumo sempre crescente dos nossos produtos, tinha de 
construir-se, mais dez fornos e oficinas respectivas, cujas despesas, 
incluindo a aquisição do novo maquinismo […]”.640 

A sua gerência ficou, assim, marcada por duas grandes linhas: pela 

melhoria da produção e pela aposta na rede comercial. 

                                                   
636 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 35. 
637 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 56. 
638 Ibid. 
639 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 40. 
640 Ibid., p. 35. 
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Apesar de não existirem dados que confirmem, é provável que nesta altura, 

entre os anos de 1902 a 1918, a Fábrica de Louça de Sacavém começasse por 

apostar, também, na produção de louça sanitária. Pela existência de um 

pequeno catálogo (Figs. 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224) que nos remete 

para a direcção de Gilman – devido à inscrição de Gilman & Ctª. 

(designação da firma no período de 1902 a 1904641) no logotipo da Fábrica - 

encontramos equipamentos sanitários com uma linguagem muito próxima 

aos ideais do movimento Arte Nova que se fazia sentir, na produção de 

vários objectos, em toda a Europa.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
641 PORTUGAL. MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM, (Editor Literário) ; 
SERÔDIO, Conceição, (co-autor); PINA, Joana, (co-autor); ANICETO, Jorge 
Vasconcelos, (co-autor) – Porta Aberta às Memórias. Vol. 1. Sacavém : Museu de 
Cerâmica de Sacavém, 2008, p. 14. 

Fig. 218 Catálogo de loiça sanitária. Fábrica de Louça de Sacavém. Período de
Gilman. c. 1902-1918?. 
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Fig. 219 “Bacia Excêntrica com pala”. Catálogo de loiça sanitária. Fábrica de Louça de
Sacavém. Período de Gilman. c. 1902-1918?. Fig. 220 “Bacia Abelha, Nº 1”. Catálogo de
loiça sanitária. Fábrica de Louça de Sacavém. Período de Gilman. c. 1902-1918?. 

219 

220 
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Fig. 221 “Urinol formato Inglez”. Catálogo de loiça sanitária. Fábrica de Louça de Sacavém.
Período de Gilman. c. 1902-1918?. Fig. 222 “Urinol formato Face”. Catálogo de loiça sanitária.
Fábrica de Louça de Sacavém. Período de Gilman. c. 1902-1918?. 

221 

222 
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Fig. 223 “Lavatório, 1º formato Inglez, com coluna”. Catálogo de loiça sanitária. Fábrica de
Louça de Sacavém. Período de Gilman. c. 1902-1918?. Fig. 224 “Bidet  2º Coluna (sanita)”.
Catálogo de loiça sanitária. Fábrica de Louça de Sacavém. Período de Gilman. c. 1902-1918?. 
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224 
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Numa altura em que o movimento Arte Nova começava a entrar em 

Portugal, as características dos artigos, representados no catálogo, são 

congurentes com as características essenciais deste movimento. 

Apresentavam-se com formas orgânicas, rejeitando, de certa forma, as 

linhas rectas e o ângulo recto a favor de linhas mais curvilíneas e fluentes 

favorecendo, assim, um movimento mais natural, como se pode observar 

nas figuras representadas anteriormente. 

Noutros equipamentos, produzidos, também, nas duas primeiras décadas do 

século XX, podemos notar, novamente, características que nos remetem 

para o estilo Arte Nova. Verificamos, nestes objectos, formas curvilínias, 

desenhos decorativos e estilizações florais. São exemplo os seguintes artigos 

abaixo representados (Fig. 225). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 225  (1.) Lavatório. (2.) Bidé. Na aba, inscrição a preto “SANITAS”. (3.) Sanita.
Na aba, inscrição a preto “SANITAS”. Pasta de loiça sanitária (vitrificada). Fábrica
de Loiça de Sacavém. Déc. 10-20, do século XX. Marca estampada Gilman & Ctª. –
Sacavém. 

(1.) 

(2.) (3.) 
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Quando James Gilman deixa a fábrica ao seu filho Raul Gilman (?-1936)642, 

em 1921, tendo-o a acompanhar Herbert Gilbert (desde 1907) como 

contabilista e homem de segurança, a Fábrica de Louça dominava o 

mercado. Era respeitada e apresentava-se como um pequeno império 

cerâmico em Portugal.643 

Com a morte de James Gilman, em 1921, Herbert Gilbert (?-1962)644 entra, 

portanto, entre esse mesmo ano e o ano de 1929, como sócio para a 

sociedade anónima de onde surgirá a Fábrica de Louça de Sacavém, Lda.645 

“A Fábrica de Louça de Sacavém. Sociedade anónima de 
responsabilidade limitada, foi transformada numa sociedade por 
quotas sob a denominação de Fábrica de Louça de Sacavém, 
Limitada, tendo sido pela referida escritura nomeados gerentes 
efectivos os srs. Raul Gilman e Herbert Gilbert.”646 

Neste período, entre os anos vinte e anos trinta, do século XX, começava já a 

notar-se uma pequena evolução relativamente ao design aplicado na louça 

sanitária. Num catálogo, que remonta a este período – pela incrição de 

“Fábrica de Louça de Sacavém, Limitada” e pelo grafismo – podemos 

observar equipamentos cujo design é característico de um período de 

transição de estilos. Podemos encontrar equipamentos congruentes com as 

linhas da Arte Nova, assim como podemos observar objectos com linhas 

referentes ao estilo Arte Déco. 

A capa deste catálogo leva-nos a acreditar que é referente ao período de 

transição entre estes dois estilos, pois a tipografia utilizada identifica-se com 

o estilo Arte Nova por se apresentar com linhas extensas e curvas sinuosas.  

Identifica-se, também, com o estilo Arte Déco por apresentar, 

simultaneamente, linhas mais estilizadas e geométricas, como se pode 

observar nas figuras seguintes (Figs. 226, 227 e 228). 

                                                   
642 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 145. 
643 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 42. 
644 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 145. 
645 Ibid., p. 81. 
646 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 43. 
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Fig. 226 “Casa de banho, moderna, higiénica, montada com materiais de 1ª qualidade”.
Catálogo de Loiça Sanitária, c. 1920-50?. Fábrica de Louça de Sacavém. 

Fig. 227 (1.) “Bacia Cónica, Bacia excêntrica sem pala, Bacia excêntrica com pala”. (2.) “Bacia
Porto, nº 1 e Bacia Porto, nº 2”. (3.) “Urinol formato Higiénico, Urinol formato Higiénico,
modelo especial para séries”. Catálogo de Loiça Sanitária. c. 1920-50?. Fábrica de Louça de
Sacavém. 

(1.) (2.) 

(3.) 
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Fig. 228 (1.) “Bacia Sifónica, modelo Inglês, nº 1, com cisterna”. (2.) “Bacia Sifónica, modelo
1950, nº 1, com cisterna”. (3.) “Lavatório formato chapa, 1º lote, com coluna”. (4.) “Lavatório
formato chapa, face redonda, com coluna”. Catálogo de Loiça Sanitária. c. 1920-50?. Fábrica
de Louça de Sacavém. 

(1.) (2.) 

(3.) (4.) 
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Quando Raul Gilman morre, em 1936, Gilbert passa a ser efectivamente a 

“cabeça da fábrica”, império que se afirmará indiscutivelmente até à década 

de sessenta. 

Entra-se, assim, num novo ciclo da história da Fábrica. Começava um 

período de estabilidade e de maturidade em termos de produção, onde as 

próximas décadas seriam de investimentos e apostas em produção que iriam 

consolidar o lugar de destaque da Fábrica.647 

A Fábrica de Louça via-se agora estruturada sob o ponto de vista produtivo e 

organizada sob o ponto de vista comercial com conhecimento das evoluções 

registadas no campo da cerâmica a nível europeu, tendo também uma visão 

do mundo laboral a que lentamente ia respondendo com as suas 

particularidades.648 

Herbert Gilbert continuava a manter uma ligação técnica com Inglaterra. 

Deslocavam-se, periodicamente, técnicos para ver novos desenhos e novas 

tendências. A Fábrica estava cada vez mais estruturada tecnicamente, pois 

apostou no desenho e na criação de novos modelos assim como nas 

decorações e materais. Investiu num laboratório que procurava pesquisar 

novas soluções e corrigir outras para aplicação na produção em grande 

escala.649 Tornava-se, também, mais agressiva na publicidade: “Sacavém é 

outra louça” – frase publicitária que andava de boca em boca, reforçando a 

ideia da diferença.650 

Uma grande parte da sociedade possuía e utilizava peças de Sacavém. Os 

hospitais, os centros médicos, as ruas, os prédios, os estabelecimentos tipo 

padarias, talhos, leitarias, farmácias, tabernas, e outros, utilizavam materiais 

produzidos em Sacavém.  

                                                   
647 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 81. 
648 Ibid., p. 88. 
649 PORTUGAL. MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM, (Editor Literário) ; 
SERÔDIO, Conceição, (co-autor); PINA, Joana, (co-autor); ANICETO, Jorge 
Vasconcelos, (co-autor) – Porta Aberta às Memórias. Vol. 1, p. 14. 
650 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 44. 
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A Fábrica de Louça vinha assumir, desta forma, no panorama industrial de 

Portugal de Salazar, um papel de destaque. 

“Já nessa altura, por volta de 1930, […] Não se fabrica só a Loiça 
Doméstica tão boa como a melhor estrangeira, aparece à venda a 
Loiça Sanitária de Sacavém e logo a seguir, depois de bons azulejos, 
o mais resistente mosaico cerâmico: […] surgindo por último a sua 
Loiça Decorativa […]”.651 

A Fábrica tentava fazer tudo o que fosse possível fazer em cerâmica. O seu 

espaço fabril crescera. Procederam-se sucessivas alterações para a produção, 

armazém e saída de material.652 Se a ligação técnica e tecnológica a 

Inglaterra se manteve até Herbert Gilbert como sendo de “ponta” e 

preferencial, ainda na década de 30, introduziram-se novidades com técnicas 

alemãs.653 

Numa tabela de preços, de revenda de loiças sanitárias, da década de trinta, 

já eram bem visíveis as características de qualidade dos produtos que a 

Fábrica de Sacavém pretendia transparecer aos seus clientes: 

“A nossa loiça sanitaria é de faiança vitrificada que, não sendo 
porosa, não pode absorver aguas nem sujidades. O seu vidrado não é 
simples capa de vidro que cae ou fendilha com pouco uso, deixando 
infiltrar os detritos. Perfeitamente identificado com a pasta, torna o 
artigo impermeavel, dando-lhe a condição sine qua non para que 
seja efectivamente loiça sanitária. Não merece esta qualidade de 
artigo a pequena diferença de preço que necessariamente tem de ter 
em relação ao artigo inferior? Toda a loiça sanitaria de Sacavem leva 
a nossa marca registada, devendo os nossos estimaveis clientes 
rejeitar qualquer peça que lhes seja apresentada como sendo do 
nosso fabrico e que não tenha a marca de Sacavem. Exigir sempre a 
marca “SACAVEM” e não aceitar substituições”.654 

Na década de quarenta, registou-se uma reorganização da estrutura de 

funcionamento dos serviços para evitar perdas de produção, maior 

                                                   
651 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 88. 
652 Ibid., p. 90. 
653 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 44. 
654 Tabela de preços de revenda de loiça sanitária de Julho de 1938. Fábrica de 
Louça de Sacavém. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de 
Cerâmica. Cota: cer-318 (R). 
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rentabilidade, mas também maior controlo da vida da fábrica.655 Neste 

período a fábrica já tinha um laboratório a funcionar em pleno, onde se 

realizavam as mais variadas pesquisas. A preocupação com as matérias, as 

experiências, ainda que inicialmente de carácter mais empírico, já vinha de 

longe. À medida que a fábrica avançava no tempo, o laboratório ganhava 

cada vez mais relevo ao ponto de as análises a pastas, vidrados, etc, se 

realizarem diariamente.656 

Mas é a partir da década de cinquenta que ocorrem as grandes 

transformações na Fábrica ao nível dos processos de fabrico (Fig. 229). 

Registou-se uma alteração nos edifícios e nos fornos. Instalaram-se novos 

túneis electrificados com o objectivo de ganhar espaço657, e adoptaram-se 

novos  combustíveis. O grande avanço haveria de se dar nos finais dos anos 

cinquenta, com a adopção do gás propano e com o investimento na 

diversificação da produção da louça sanitária apoiada em novos fornos. Foi 

                                                   
655 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 44. 
656 Ibid., p. 94. 
657 Ibid., p. 44. 

Fig. 229 Aspectos do interior da Fábrica de Louça de Sacavém na década de 1950. 
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nesta década que surgiu o primeiro forno-túnel para monocozedura de 

louça sanitária e, pouco depois, o segundo.658 

“Procuraram-se reorganizar os espaços das oficinas e armazéns, 
experimentaram-se novas misturas de pastas, fizeram-se múltiplos 
estudos ao nível da sanitária para monocozedura, recorrendo mesmo 
ao auxílio da técnica estrangeira, nomeadamente italiana; investiu-se 
em novas máquinas, em novos fornos, novos combustíveis que 
permitam ultrapassar os inconvenientes da lenha e do carvão, entre 
outros aspectos”.659 

Ao nível da loiça sanitária, a barbotina de enchimento660 passou a ter 

aplicabilidade múltipla na grande produção deste tipo de equipamentos, 

principalmente a partir das tentativas do arranque de grande produção da 

sanitária, nas décadas de cinquenta e sessenta.661 

Nos anos sessenta, continuou a verificar-se, e agora de forma mais notória, a 

grande qualidade do trabalho artístico e criativo da fábrica.662 

“A obra de Herbert Gilbert encontrou continuidade na dinâmica de 
seu filho Leland Gilbert, que tomou conta da secção de Produção 
Artística, criando novos e difíceis modelos de peças decorativas. 
Leland Gilbert manteve e desenvolveu a Loiça Doméstica, 
adquirindo novos equipamentos. Igualmente foi estudada e adaptada 
a pasta de faiança tipo inglesa. No sector da Loiça Sanitária foi 
também adaptada a nova pasta vitrificada e novos vidros e 
consumou-se a construção de edifícios com características 
específicas”.663 

Nesta altura, os urinóis de colunas, que antigamente eram feitos em grés, 

passaram a ser fabricados com barbotina, a mesma pasta com que se faziam 

as bacias e os lavatórios (Fig. 230).664 

                                                   
658 Ibid., p. 116. 
659 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., pp. 97-98. 
660 Barbotina é uma pasta cerâmica líquida. É constituída por uma mistura de 
argilas e água e é utilizada para produzir peças cerâmicas. TEXTO EDITORES – 
Novo Grande Dicionário da Língua Portuguesa conforme Acordo Ortográfico. 
Lisboa : Texto, 2007. Vol. 1, p. 259.  
661 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 102. 
662 Ibid., p. 50. 
663 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 131. 
664 Ibid., p. 128. 



285 

 

Leland Gilbert (?-1979)665, de particular gosto pela cerâmica decorativa, 

referido como gerente da Fábrica desde 1946, apesar de ter cumprido com a 

continuação da laboração da fábrica, não introduziu alterações que 

contribuíssem para derrotar a concorrência ou diversificassem 

suficientemente a produção.666 

Actas de reuniões dos anos cinquenta e sessenta revelavam inúmeras 

tentativas frustradas, ao nível da sanitária, que obrigaram a Fábrica a 

recorrer ao estrangeiro, mas nem sempre com os melhores resultados. A 

este respeito, foi encontrado um estudo italiano para loiça sanitária, datado 

de 23.11.1956 (Fig. 231). 

                                                   
665 Ibid., p. 145. 
666 Ibid., p. 131. 

Fig. 230 Lava–mãos,c. séc. XX. Fábrica de Louça de Sacavém. 
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Portanto, quando Leland sucede a Herbert Gilbert (Fig. 232), em 1962, 

notam-se os primeiros sinais de intranquilidade667, pois a modernização de 

uma unidade industrial, com 114 anos de existência, numa indústria 

complexa como a cerâmica é sempre um problema difícil para um empresa 

com poucos capitais como tinha a Fábrica de Louça de Sacavém, S.A.R.L.  

Em 1963, a mudança da pasta de faiança para vitrificada, no fabrico da Loiça 

Sanitária, resultou em grandes dificuldades técnicas. Uma quebra de 

produção, com o consequente encarecimento do custo do produto, e a baixa 

qualidade resultou num menor rendimento do produto vendido. As vendas 

deste grupo de fabrico baixaram consideravelmente em comparação com o 

ano de 1962.668 

 

                                                   
667 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 50. 
668 Ibid., p. 51. 

Fig. 231 Diagrama de fabricação de loiça sanitária (estudo italiano) - 23.11.1956. 
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A Fábrica de Louça de Sacavém enfrentaria a década de sessenta com 

efectivos atrasos na modernização dos seus processos de fabrico. 

Enfrentaria, acima de tudo, uma nova era de gestão do gosto dos 

consumidores, nacionais e estrangeiros.669 

Nos finais dos anos sessenta, houve um esforço para renovar formatos, 

impor um novo design. Chamaram-se novos artistas e novos designers 

ingleses.  

Numa altura em que o movimento Pop Art se vinha a consolidar em todo o 

mundo, começavam também a impor-se algumas características deste 

movimento nos equipamentos da Sacavém. Cores mais agressivas 

começavam a fazer parte da oferta desta empresa (Figs. 233, 234, 235, 236 e 

237). 

Investiu-se na procura de novos espaços para expandir a loiça sanitária, mas, 

“embora se tenha recentemente investido em novas maquinarias e 

equipamento muitas das peças são pintadas manualmente”.670 

 

 

                                                   
669 Ibid., pp. 53-54. 
670 Ibid., p. 54. 

Fig. 232 Herbert e Leland Gilbert. 
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Fig. 233 Catálogo de Loiça Sanitária Vitrificada, c. 1960-1970. Fábrica de Louça de Sacavém.
Fig. 234 Catálogo de Loiça Sanitária Vitrificada. Série Savoy, c. 1970. Fig. 235 Catálogo de 
Loiça Sanitária Vitrificada (Vitreous China). Série Ofir, c. 1966-1968. Fábrica de Louça de 
Sacavém. 
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A direcção centralizada de Herbert e Leland Gilbert desapareceu. A Fábrica 

estava agora entregue a uma corporação de pessoas onde Clive Gilbert iria 

marcar presença.671 Para Clive Gilbert tudo se decidia com bom design:  

“Nós temos os nossos próprios designers, mas como estamos a 
produzir 10000 peças por semana com muitas diferentes decorações, 
precisamos de ideias de fora”.672 

No início de 1970, registou-se uma remodelação das composições das pastas 

e novos modelos foram lançados. A loiça de mesa foi reorganizada e a 

produção da loiça sanitária aumentada (Fig. 238). Em 1973, a qualidade dos 

produtos produzidos continuava a ser comprovada pelo aumento do volume 

total das vendas, que mantinham uma linha constante ascensional, 

traduzindo-se, assim, na preferência dos produtos com a marca Sacavém.673 

                                                   
671 PORTUGAL. MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM, (Editor Literário) ; 
SERÔDIO, Conceição, (co-autor); PINA, Joana, (co-autor); ANICETO, Jorge 
Vasconcelos, (co-autor) – Porta Aberta às Memórias. Vol. 1, p. 15. 
672 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Fábrica de Louça de Sacavém – Contribuição para o 
estudo da indústria cerâmica em Portugal, 1856-1974, p. 133. 
673 Ibid., p. 134. 

Fig. 236 Catálogo de Loiça Sanitária Vitrificada (Vitreous China). Série Superbus c. 1966-
1968. Fábrica de Louça de Sacavém. Fig. 237 Catálogo de Loiça Sanitária Vitrificada. 
Série Savoy, decoração Atenas, c. 1970. Fábrica de Louça de Sacavém. 

236 237 
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Mas, apesar deste sucesso da produção de Sacavém, a Fábrica enfrentou 

novos problemas estruturais, assim como problemas relativos à 

modernização dos seus processos produtivos. 

Com o avançar dos anos, as operações financeiras em que se viu envolvida, 

o período de grave crise energética que se vivia, as reivindicações salariais, a 

impossibilidade de realizar novos investimentos, a concorrência de outros 

materiais e fábricas  (ex: Valadares – sanitária) e as quedas dos mercados 

coloniais - as exigências para se apresentar num mercado já muito 

permeável a novas pastas, a novos motivos e até a novas soluções com novos 

materiais -, levou ao encerramento da Fábrica.674 

                                                   
674 ASSUNÇÃO, Ana Paula ; ANICETO, Jorge Vasconcelos – op. cit., p. 54. 

Fig. 238 Catálogo de Loiça Sanitária, c. 1970?. “Roseta das cores em fabrico (preto, rosa,
amarelo, cinzento, azul, verde, turqueza)”. Fábrica de Louça de Sacavém. 
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3.2.4. Fábrica Cerâmica de Valadares, S.A. (1921) 

 

 

 

A 25 de Abril de 1921 é constituída sociedade fabril, por quotas, sob a 

denominação “Fábrica Cerâmica de Valadares, Limitada, localizada na vila 

de Valadares, no concelho de Vila Nova de Gaia, por iniciativa de sete sócios 

industriais – Artur Gonçalves da Silva, industrial, António Teixeira de 

Oliveira, industrial, Joaquim António Alves, negociante, Manuel Carlos 

Moreira Alves, negociante, Joaquim António da Silva, capitalista, António 

Domingues Esteves, mestre de obras e Artur Venceslau da Rocha industrial 

- com o objectivo de se dedicarem à actividade da produção e 

comercialização de artigos cerâmicos.675  

Mas, destes sete sócios, Artur Venceslau da Rocha (1877-1954)676 (Fig. 239) – 

natural de Coimbrões, localidade fortemente marcada pela actividade de 

empresas cerâmicas -, era o único entendido nas artes da cerâmica.677 

No que diz respeito à direcção e administração, a Valadares passou por cerca 

de quatro fases, quanto a sócios e dirigentes. Até aos anos quarenta, a sua 

administração esteve nas mãos dos sócios iniciais, com algumas alterações. 

A partir desta década até aos anos noventa, a família Serras foi a 

responsável pela direcção da empresa. Mais tarde, entre 1991 a 1998, a 

Valadares pertenceu a um grupo inglês – grupo Ibstock -, e de 1998 até aos 

dias de hoje passou a pertencer ao grupo EPM, com os administradores e 

sócios maioritários Eng.º Galavão Lucas e Sr. Castelo Branco.678 

                                                   
675 “Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” por Romero Vila in 
Amigos de Gaia, Outubro, 1979, p. 21. 
676 "Bodas de Diamante - Breves apontamentos sobre o Latino da autoria de Júlio 
Duarte” por Júlio Duarte e José Duarte Amaral, publicado a 17 de Abril de 2010, in 
“As (a) (des) venturas de um latinista” in http://carola.blogs.sapo.pt/arquivo/20 
10_04.html [Consult. 6 Maio 2011]. 
677 VILA, Romero - “Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” in 
Amigos de Gaia, Outubro, 1979, p. 21. 
678 Entrevista ao Sr. Eng. Henrique Barros (Director de Produção da Fábrica 
Cerâmica de Valadares), no dia 19 de Abril de 2011 em Anexo 2. 
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Desde a sua fundação que a Fábrica Cerâmica de Valadares fabricava 

elementos técnicos e as suas próprias embalagens. Dedicou-se sempre à 

produção de artigos cerâmicos, tendo-se iniciado com o fabrico de tijolo e 

telha, passando, mais tarde, a fabricar peças de grés cerâmico, louça 

decorativa, azulejos, mosaico, louça sanitária e diversos acessórios cerâmicos 

para casas de banho.679 

Desde cedo, que o seu objectivo social revelava que a empresa tinha como 

fim a “produção de tudo quanto à cerâmica diz respeito e o seu comércio, 

podendo explorar qualquer outra indústria”.680 

Nos primeiros dez anos de actividade, a Valadares caminhava no sentido do 

progresso e desenvolvimento, sendo responsável pela criação de artigos de 

louça decorativa, denominada, naquela altura, de louça de fantasia, e pelo 

fabrico de tijolos e de tubos de grés. 

Através da exploração do barro vermelho, a fábrica produziu, no início da 

sua vida industrial, telhas e numerosas variedades de tijolos maciços, 

                                                   
679 Entrevista ao Sr. Eng. Henrique Barros (Director de Produção da Fábrica 
Cerâmica de Valadares), no dia 19 de Abril de 2011 em Anexo 2. 
680 VILA, Romero - “Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” in 
Amigos de Gaia, Outubro, 1979, p. 22 

Fig. 239 Artur Venceslau da Rocha (1877-1954). 
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refractários e vazados, assim como diferentes acessórios para chaminés. 

Acrescentava ainda a estes artigos, o fabrico de ornatos para jardins, fornos 

para pão, vasos, bacias cónicas, botijas para água ou vinho, azulejos, louça 

sanitária, entre outros.681 

A partir da década de trinta, com o início da produção de louça de faiança, a 

Fábrica de Valadares enveredou pela linha da fama ganhando um novo 

destaque pela requintada apresentação e qualidade de artigos, acabando, 

consequentemente, por adquirir afirmação e crescimento significativos a 

nível nacional por via da louça decorativa e utilitária (Figs. 240 e 241). 

Em 1947, a Valadares era já uma grande empresa a nível nacional, sendo 

considerada a maior e de melhor qualidade na produção de azulejo e artigos 

sanitários.682 

                                                   
681 VILA, Romero - “Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” in 
Amigos de Gaia, Outubro, 1979, p. 23. 
682 Em 1948 já trabalhavam 171 operários nas suas instalações. VILA, Romero - 
“Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” in Amigos de Gaia, 
Outubro, 1979, p. 23. 

Fig. 240 Dois exemplares policromados, da colecção de Costa Gomes. Fábrica Cerâmica de
Valadares. Fig. 241 Mostruário de pratos e castiçais, que a Fábrica Cerâmica de Valadares
produzia. 
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Mas numa fase inicial de concepção e desenvolvimento destes produtos, 

ainda era bastante visível a influência inglesa neste tipo de artigos. As peças 

decorativas e de uso doméstico eram pintadas principalmente a azul em 

fundo branco, “de confecção esmerados modelos primorosos e desenhos 

escolhidos e bem concebidos”. Algumas peças apresentavam-se com um 

fundo de cenas infantis e de paisagens ao gosto da “época de folha de 

acanto”.683  

Os sanitários, nesta fase primitiva de laboração, eram importados de 

Inglaterra, copiados e produzidos em território nacional. 

A Série 100, iniciada entre os anos quarenta e cinquenta, foi a primeira série 

completa, produzida à imagem dos produtores ingleses. Representando, 

talvez, dos primeiros artigos sanitários produzidos na Valadares, os seus 

modelos mantiveram-se inalterados durante toda a sua produção, ao longo 

das décadas de sessenta e setenta. Estes equipamentos tinham uma 

linguagem muito semelhante aos primeiros artigos produzidos na Fábrica 

de Louça de Sacavém. Apresentavam-se igualmente com linhas curvilíneas 

e orgânicas, dando-nos a perspectiva de um conceito de objectos baseados 

numa ideia naturalista (Fig. 242). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
683 VILA, Romero - “Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” in 
Amigos de Gaia, Outubro, 1979, p. 23. 

(1.) 
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A 6 de Janeiro de 1949, Augusto Serras e José Isidoro de Almeida Pinheiro  - 

cuja administração pertencerá até à década de noventa -, dão entrada na 

empresa como grandes accionistas, conferindo a esta um rumo de ainda 

maior crescimento mas também de alguma concentração na actividade 

industrial, com aposta clara nos revestimentos e louça sanitária.684 

As Séries 500, Monte Bianco e Monte Rosa (Fig. 243), foram séries com 

início de produção nas décadas seguintes (c. 1950-70). Também os 

equipamentos referentes a estas séries apresentavam características 
                                                   
684 VILA, Romero - “Fábrica Cerâmica de Valadares – História da sua fundação” in 
Amigos de Gaia, Outubro, 1979, p. 24. 

Fig.  242 (1, 2 e 3) Alguns dos equipamentos da Série 100. Catálogo de Louça Sanitária, c.
1961. Fábrica Cerâmica de Valadares. 

(2.) 

 

(3.) 
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semelhantes aos equipamentos produzidos pela sua maior concorrente desta 

época, a Fábrica de Louça de Sacavém. 

O período entre as décadas de 1950 e 1970 revelou-se como o mais positivo 

de crescimento tendencial da produtividade industrial. Foi um período 

“dourado” de crescimento global da economia portuguesa.685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
685 ASSUNÇÃO, Ana Paula – Lugar de trabalho, Lugar de património – A Fábrica e 
as Pessoas. Loures : Museu de Cerâmica de Sacavém, 2007, p. 45 

(1.) 

 

(2.) 
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As suas instalações foram crescendo a par da sua actividade industrial, com 

a abertura de unidades de produção de azulejo e mosaico, assim como de 

fabrico de cimento cola.  

A partir dos anos sessenta, com a abertura dos mercados externos, a Fábrica 

passou a exportar uma grande parte destes artigos produzidos. Apesar de 

exportarem para alguns países da Europa, como Inglaterra, França, Espanha 

e Itália, o seu mercado principal eram as colónias ultramarinas.686 

Este crescimento da produção foi sustentado e permanente até meados da 

década de setenta, altura em que a empresa chegou aos 1500 trabalhadores. 

Foi uma época de enorme desenvolvimento que levou à inauguração de 

uma grande unidade de fabrico de sanitários – a terceira fábrica das suas 

instalações em Valadares.687 Esta não dependia de ninguém. Era a maior 

produtora de sanitários a nível nacional e a fábrica mais moderna do país. 

Mas, as condições económicas da segunda metade dos anos setenta e a 

perda do mercado do Ultramar foram determinantes para a redução 

progressiva da actividade da fábrica que culminou numa concentração do 

                                                   
686 Entrevista ao Sr. Eng. Henrique Barros (Director de Produção da Fábrica 
Cerâmica de Valadares), no dia 19 de Abril de 2011 em Anexo 2. 
687 Ibid. 

Fig. 243 (1, 2 e 3) Alguns dos quipamentos das Séries 500, Monte Bianco e Monte Rosa.
Catálogo de Louça Sanitária, c. 1961. Fábrica Cerâmica de Valadares. 

(3.) 
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fabrico de artigos sanitários nos finais da década de oitenta, após a 

desactivação das unidades de mosaico e azulejo.688 

Nestas duas últimas décadas, a empresa entrou numa fase conturbada 

havendo necessidade de reduzir o número de trabalhadores para menos de 

metade. A administração foi deposta e a fábrica deixou de produzir o seu 

produto nas quantidades anteriores, entrado, assim, num processo de 

estagnação.689 

Mas na década de noventa, em resultado das mudanças verificadas no 

mercado e com a tendência mundial para a especialização dos produtores, 

foi tomada a decisão de centralizar todos os esforços, investimentos e 

conhecimentos adquiridos até aí na produção exclusiva de artigos sanitários 

e acessórios cerâmicos. Foram criadas novas séries, como a Image e  

Oceanus, que perduram até aos dias de hoje (Figs. 244 e 245). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
688 Ibid. 
689 Ibid. 

Fig. 244 Série “Image”. Catálogo 2011. Fábrica Cerâmica de Valadares. 
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A partir desta altura, a Fábrica Cerâmica de Valadares foi de encontro a 

algum progresso, pois inaugurou duas novas unidades que resultaram da 

conversão da primeira unidade fabril de sanitário e da unidade de azulejo, 

desactivada anos antes. Nesta altura, previa-se já um crescimento 

significativo das vendas nos mercados internacionais, quer na Europa, quer 

no resto do mundo.690 

De então para cá, a Fábrica Cerâmica de Valadares, centralizou 

exclusivamente a sua actividade na concepção e produção de louça 

sanitária, complementada com acessórios e outras mercadorias, apostando 

numa capacidade de inovação e experiência tecnológica em cerâmica, para 

atingir uma postura de liderança no mercado.  

A opção em concentrar a sua produção nos artigos sanitários e respectivos 

acessórios cerâmicos, levou a Valadares a especializar-se cada vez mais e a 

conseguir, entre outras coisas, ganhar notariedade internacional e ser capaz 

                                                   
690 Ibid. “Fábrica Cerâmica de Valadares” in http://www.valadares.com/ [Consult. 6 
Maio 2011]. 

Fig. 245 Série “Oceanus”. Catálogo 2011. Fábrica Cerâmica de Valadares. 
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de inovar a nível de design e de produção, situando-se a par das empresas 

mais bem sucedidas no mercado.691 

Mas, desde cedo, que, para a Valadares, é importante estar a par das últimas 

novidades. Importar novas ideias e introduzir novos materiais esteve sempre 

na ordem do dia. 

Durante toda a história da empresa, quase desde a sua fundação, a Fábrica 

Cerâmica de Valadares, desenvolveu autonomamente as suas pastas e 

artigos, investigando e aplicando várias técnicas inovadoras. Mas como 

todas as indústrias da época, as pastas, utilizadas na produção dos objectos, 

foram sofrendo algumas transformações com o passar dos anos. 

As primeiras barbotinas eram de fraca qualidade e algo instáveis, pois as 

matérias-primas eram muito variáveis na sua composição e nem sempre 

disponíveis, o que acabava por conduzir à fraca qualidade dos artigos 

produzidos. Sem qualidade para o utilizador, os materiais usados, pela sua 

capacidade de absorção – caso do grés que era usado –, criavam condições 

de humidade que acabava por causar a degradação do material e 

consequente baixa durabilidade do equipamento.692 

A partir da década de sessenta, verificou-se uma notável evolução no 

cuidado da preparação e escolha de matérias-primas. O uso de caulinos e 

argilas de melhor qualidade permitiu obter pastas com desempenhos de 

fabrico e de qualidade muito superiores. A Fábrica sempre procurou 

estabelecer parcerias com fornecedores de matérias-primas e de outras 

mercadorias de forma a manter, com estes, relações de partilha de 

responsabilidades e benefícios. Pela ausência de produtos convenientes, em 

Portugal, passaram a importar de Inglaterra e França, parte das substâncias 

essenciais ao fabrico dos seus artigos, sem prejuízo da utilização das 

matérias-primas nacionais nos casos em que isso é possível.  

                                                   
691 “A Excelência na Cerâmica” in Portugal Inovador, nº 9, Outubro 2010, in 
http://paginaexclusiva.pt/userfiles/files/pagina%20exclusiva%209%20NET.pdf, 
[Consult. 6 Maio 2011], p. 14.  
692 Entrevista ao Sr. Eng. Henrique Barros (Director de Produção da Fábrica 
Cerâmica de Valadares), no dia 19 de Abril de 2011 em Anexo 2. 
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Os artigos passaram a ser, nessa altura, obtidos em Vitreous China, com 

uma qualidade muito superior à obtida até então. As peças poderiam agora 

ser cozidas a uma temperatura mais elevada, com uma capacidade de 

absorção de água quase a 0%, dando origem a um  produto 

tecnologicamente mais evoluído. O uso de sistemas de alta pressão também 

veio permitir a utilização de barbotinas de menor plasticidade e com muito 

maior produtividade. 

Tudo isto levou a alteração da concepção do produto. Em meados dos anos 

sessenta, os artigos eram desenhados internamente, projectados por 

engenheiros ou técnicos daquela empresa. Não existia propriamente grande 

preocupação com o design que os equipamentos apresentavam, pois em 

meados desta década, não se falava em design, em Portugal, mas sim de 

uma “estética industrial”. Para o mercado português o design não era a 

razão principal para fazer a escolha de um produto. Mesmo para a empresa, 

esta não era uma das questões mais importantes. Importante era 

implementar tecnologia e desenvolver processos de certificação.693 

Mas com a implementação de novas empresas concorrentes, no nosso país, a 

partir das últimas décadas do século XX, a fábrica viu-se na obrigação de dar 

também maior importância ao desenho e à forma dos seus produtos.  

Com a entrada da Roca, em Portugal e com a criação da Sanindusa, a 

Valadares teve necessidade de competir com os produtos destas, de linhas 

mais inovadoras, substituindo, assim, as linhas antiquadas e conservadoras 

que os seus produtos apresentavam, mas com a preocupação de manter a 

mesma imagem da empresa adquirida ao longo da sua vida. Teve, portanto, 

a pretensão de romper com o conservadorismo que tinha anteriormente, 

fazendo um produto diferente da restante concorrência. 

Novos objectivos foram, então, estabelecidos: criar produtos de fácil 

instalação, de larga duração e de qualidade e que, acima de tudo, fossem o 

resultado da aplicação de um bom design.694  

                                                   
693 Ibid. 
694 Ibid. 
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A entrada no novo século permitiu à Valadares a maior implementação de 

artigos sanitários no mercado. Desde cerca de 2005, que foram criadas mais 

de uma dezena de Séries. São exemplo de algumas, a série minimalista, de 

linhas arrojadas, “EGG”, criada a partir do conceito do ovo, da autoria da 

arquitecta de interiores Gracinha Viterbo; a série “Assimétrica”, com design 

de Filipe Oliveira Dias; as séries “Light”, “Nautilus”, “Oporto”, “Tagus”, entre 

outras (Figs. 246 e 247). 

Actualmente, as questões ambientais, que estão na ordem do dia, são 

também um novo objectivo a atingir. A Fábrica Cerâmica de Valadares tem, 

cada vez mais, o ambiente como preocupação presente em todas as áreas da 

empresa. Consequentemente, estas questões são tidas em atenção em todos 

os novos projectos, quer ao nível da investigação e desenvolvimento, quer 

na implementação das melhores práticas. 

“Para além das questões intrínsecas do produto estão em constante 
desenvolvimento e ajuste as práticas ambientais, designadamente: a 
re-incorporação dos resíduos no processo produtivo, a diminuição 
dos impactos ambientais gerados por todas as actividades e a 
promoção de uma produção cada vez mais limpa, mais eficiente e 
eficaz”.695 

Deste modo, e dado ao crescente interesse do mercado por produtos 

inovadores, diferentes e de alguma forma associados a práticas "verdes", a 

Valadares decidiu investir parte do seu know-how no desenvolvimento de 

produtos de design em grés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
695 “Fábrica Cerâmica de Valadares” in http://www.valadares.com/. [Consult. 6 Maio 
2011]. 
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Fig. 246 (1.) Série “EGG”. (2.) Série “Assimétrica”. (3.) Série “Light”. Catálogo 2011. Fábrica
Cerâmica de Valadares. 

(1.) 

 

(2.) 
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Fig. 247 (1.) Série “Nautilus”. (2.) Série “Oporto”. (3.) Série “Tagus”. Catálogo 2011. Fábrica 
Cerâmica de Valadares. 

(1.) 

 

(2.) 

 

(3.) 

 



305 

 

Actualmente, a Valadares domina completamente a produção e controlo de 

parâmetros das barbotinas que produz, investigando e desenvolvendo 

barbotinas de elevado desempenho para baixa e alta pressão.696 Portanto, 

nestes últimos anos, foi criada uma nova pasta, Gresanit, que representa um 

material único exclusivo. Este constitui uma nova família de barbotinas 

com características distintas das que até agora foram desenvolvidas na 

indústria de equipamentos sanitários: Fine Fireclay (Grés) e Vitreous China 

(porcelana sanitária).  

Com características únicas do ponto de vista da qualidade e fiabilidade, 

constitui um ponto intermédio entre as barbotinas até agora existentes, 

quanto às suas características técnicas: porosidade, fendilhagem (craquelê) e 

resistência mecânica.  

Este novo material, em fase de patenteamento, permitiu à Valadares abrir 

novos mercados e fundamentalmente disponibilizar uma alternativa 

simultaneamente segura do ponto de vista de utilização do produto e com o 

tão procurado design. Apenas em quatro anos, a fábrica desenvolveu e 

produziu cerca de 30 novos artigos, que se apresentam com características 

que não têm paralelo no mercado em termos técnicos contribuindo, assim, 

para marcar a diferença face à concorrência. Apresentam-se peças maiores, 

mais leves, mais resistentes e com uma qualidade final idêntica aos artigos 

de porcelana sanitária (Fig. 248). Com este material, a Valadares passa a 

oferecer um produto com cerca de 20 anos de garantia – sendo esta muito 

mais elevada do que a oferecida por vários dos concorrentes.  

Mas a qualidade e o sucesso dos artigos produzidos desde sempre por esta 

empresa foram, também, resultado de uma componente humana. Uma boa 

organização interna é responsável pelo bom funcionamento da empresa, 

estando ligados, deste modo, o desenvolvimento de produto e a gestão das 

pessoas. 

 

                                                   
696 Entrevista ao Sr. Eng. Henrique Barros (Director de Produção da Fábrica 
Cerâmica de Valadares), no dia 19 de Abril de 2011 em Anexo 2. 
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Fig. 248 (1.) Lavatório, da Série “pmr”, em Gresanit. (2.) Base de chuveiro, da Série “pmr”, em
Gresanit. Catálogo 2011. Fábrica Cerâmica de Valadares. (3.) Urinol “Kino”. (4.) Urinol “URI-
VAL”, em Gresanit. (5.) Lavatório “Platinium” (6.) Lavatório com placa cerâmica, em Gresanit.
Catálogo 2011. Fábrica Cerâmica de Valadares. 
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O facto de a fábrica possuir uma mão-de-obra de alta qualidade, muito 

empenhada e esforçada, é um importante factor relacionado com os bons 

resultados obtidos. Mas tal também se fica a dever ao facto de a empresa ter 

mantido, desde a sua fundação, uma cultura de formação interna do seu 

pessoal, assente numa grande exigência de desempenho e, igualmente, num 

acompanhamento muito próximo das pessoas para ajudar a vencer as suas 

dificuldades. 

A linha mestra que sempre foi seguida na fábrica, passa, ainda hoje, pela 

forte identificação de todos os colaboradores com o seu produto e a imagem 

da empresa, para se reflectir na qualidade dos artigos e dos serviços a 

prestar. Todas as peças têm a identificação dos operadores que as fabricam 

(Figs. 249 e 250), o que por si só dá um importante cunho de 

responsabilidade e orgulho aos diferentes intervenientes no processo de 

fabrico. 

 A Fábrica Cerâmica de Valadares tem procurado manter-se na liderança 

deste sector de actividade marcando presença pela investigação de novas 

soluções técnicas e materiais, design e inovação, qualidade dos seus 

produtos e serviços.  

A capacidade de concepção e desenho do produto, tendo em conta a 

engenharia e tecnologia utilizada, o esforço interno da mão-de-obra e o 

desenho do produto, são grandes objectivos que a empresa persegue para 

que consiga responder da melhor forma a um exigente mercado de gama 

média-alta. 

Curiosamente, hoje em dia, o actual mercado português procura, 

maioritariamente, peças revivalistas. O conjunto “Neoclássico” (Fig. 251) 

criado na década de sessenta, tem sido um dos mais requisitados – de tal 

forma, que foi criada uma série “Neoclássica Infantil” -, assim como os 

urinóis “Flórida” e ”Niagara”, de linhas rectas e simplistas (Fig. 252), que nos 

transportam para a América dos anos sessenta. Dentro desta tipologia, estes 

são os equipamentos mais vendidos pela fábrica. 
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Fig. 249 Departamento de Concepção e Desenvolvimento – Modelação. 
Instalações fabris da Fábrica Cerâmica de Valadares, em Valadares. 

Fig. 250 Controlo de qualidade. Instalações fabris da Fábrica Cerâmica de Valadares, em
Valadares. 
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Fig. 251 (1.) Série “Neoclássica”, (2.) Série “Neoclássica Infantil”. Catálogo 2011. Fábrica
Cerâmica de Valadares. 

 

(1.) 

(2.) 
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O redimensionamento das peças, para além de ser uma das últimas 

tendências de mercado, também tem sido uma questão importante, em 

debate, dentro do tema da sustentabilidade. A Valadares procura uma 

simplificação das linhas dos seus produtos, apostando em linhas mais 

geométricas, de modo a tirar um maior partido da utilização dos fornos de 

cozimento das peças. Obtém-se uma maior rentabilidade do forno com a 

produção de peças cada vez mais compactas, com um desenho que permita 

tirar o máximo proveito do espaço ocupado por estas nos fornos. Desta 

forma, as questões sustentáveis vão sendo aliadas à concepção dos produtos.  

Ainda neste campo da sustentabilidade,  uma das apostas da Valadares é dar 

a opção, ao cliente, de poder personalizar esteticamente o produto que 

adquire. Deste modo, para evitar o desperdício, são produzidos 

equipamentos em quantidades menores e mais específicas, pois interessa 

manter custos aceitáveis para o consumidor, assim como para o produtor. 

Fig. 252 Urinóis “Flórida” e “Niagara”. Catálogo 2011. Fábrica Cerâmica de Valadares. 
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A predominância das cores claras sobre as outras cores nos artigos 

sanitários continua a fazer parte das tendências do mercado. Parece que o 

branco continua a ser a cor que o cliente pretende ver no seu produto com 

maior frequência, pois esta transparece limpeza e higiene, apesar de 

também ser uma cor que valoriza o design, isto porque o branco 

dificilmente esconde as imperfeições, mostrando, assim, ao cliente, a 

qualidade do design do produto. 

 Actualmente, e apesar desta forte tendência da cor branca, a venda de 

equipamentos com a cor preta tem aumentado significativamente. 

Contrariamente a este sinal de limpeza e higiene, esta é a cor que mais se 

vende a seguir à cor branca.  

Hoje em dia, a peça com maior notoriedade na casa de banho, e à qual se dá 

maior importância, é o lavatório. Devido ao facto de este equipamento ser a 

peça central da casa de banho, uma das tendências que se tem vindo a 

seguir é a aplicação de soluções mais arrojadas. A Fábrica de Valadares, 

actualmente, para além de produzir as bacias de lavatórios, também 

produzem os próprios móveis onde as bacias são inseridas. Com a aplicação 

do novo material, Gresanit, a fábrica tem apostado em placas cerâmicas, de 

dimensões consideráveis, para  apoio deste equipamento central. 

Para dar personalidade marcante a um ambiente tão íntimo, o design 

arrojado é a maior tendência dos fabricantes de artigos sanitários, assim 

como o objectivo de oferecer uma tecnologia ecologicamente correcta.  

Todo este conjunto de factores possibilitam à Valadares disputar a liderança 

do mercado nacional (40% da sua produção), bem como exportar mais de 

60% das peças produzidas para os mais diversos países do mundo.  

Actualmente, as exportações dos produtos da Fábrica estendem-se com 

especial incidência no mercado europeu, sendo o espanhol e o inglês 

destinos privilegiados destes artigos. A Valadares vende sanitários em cerca 

de 60 países, entres os quais países da Orla Mediterrânica e Médio Oriente, 

como Dubai, Arábia Saudita, Austrália, África do Sul e Coreia, entre outros. 
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Com especificações e necessidades diferentes, cada cliente é sempre 

encarado como um desafio. 

Há pouco tempo, foi mesmo inaugurada uma delegação em Espanha, onde 

a Valadares se conseguiu implantar com sucesso (detém cerca de 5% do 

mercado). A presença neste mercado tem dado um valor acrescido à marca. 

Para reforçar todo este empenho, a Fábrica Cerâmica de Valadares foi a 

primeira empresa de sanitário na Europa a obter certificação de gestão 

ambiental, no ano de 2001, pela série de Normas ISO 14000. Mas já desde o 

ano de 1999, que a fábrica está certificada de acordo com a série de Normas 

ISO 9000 (Modelo de gestão da qualidade na produção, instalação e 

assistência após-venda), pela APCER. Mais recentemente, em 2006, com a 

união destes dois sistemas, passou a dispor de um único Sistema de Gestão 

Integrada de Qualidade e Ambiente. 

O crescimento da empresa deveu-se muito a factores chave como o contacto 

com colaboradores de qualidade a todos os níveis, tendo, desde cedo, 

conseguido criar uma marca forte que nunca parou no seu 

desenvolvimento, quer tecnológico, quer na aproximação aos mercados 

através de uma actuação bastante eficaz na frente de adequação dos seus 

produtos às necessidades dos seus clientes portugueses e estrangeiros.697 

As suas séries actuais, de design moderno de constante inovação, e a sua 

capacidade técnica, deram à Fábrica Cerâmica de Valadares um sinal de 

modernidade que neste momento é umas das principais características da 

empresa. 

 

 

 

 

 

                                                   
697 “A Excelência na Cerâmica” in Portugal Inovador, nº 9, Outubro 2010, in 
http://paginaexclusiva.pt/userfiles/files/pagina%20exclusiva%209%20NET.pdf, 
[Consult. 6 Maio 2011], p. 14. 
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CAPÍTULO IV 

Publicidade, Catálogos e Tabelas de Preços de Equipamentos 
Sanitários em Portugal (Imagens) 
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4.1. Anúncios Publicitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 253 Anúncio publicitário: “Canalizações para Agua e Gaz; Artigos
Sanitários; Instalações Electricas – F. Neves da Piedade” in A Architectura 
Portugueza, Julho de 1908, Ano I, Nº 7. 
Fig. 254 Anúncio publicitário: “Fábrica de Louça de Sacavém, Lda.” in A 
Architectura Portugueza, Julho de 1908, Ano I, Nº 7. 
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4. Publicidade, Catálogos e Tabelas de Preços de Equipamentos Sanitários 
em Portugal 
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Fig. 255 Anúncio publicitário: “Depósito d’Abrigada de João Vicente Nunes”
in Arquitectura Portuguesa, Outubro de 1932, Ano XXV, 2ª série, Nº 10.  
Fig. 256 Anúncio publicitário: “Uma magnífica “bateria”, em grés porcelana,
que honra a indústria nacional. Companhia das Fábricas Cerâmica
Lusitânia” in Arquitectura Portuguesa, Abril de 1935, Ano XXVIII, 3ª série,
Nº 1. 
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Fig. 257 Anúncio publicitário: “A banheira de aço: Ondina – Moderna, Elegante, Confortavel.
Fábrica Portugal” in Arquitectura Portuguesa, Março de 1937, Ano XXIX, 3ª série, Nº 24. 
Fig. 258 Anúncio publicitário: “Aquecedores de água - 100% de segurança” in Arquitectura
Portuguesa, Janeiro de 1938, Ano XXX, 3ª série, Nº 34. 

257 258 



318 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  259 Anúncio publicitário: “A banheira Ondina – Moderna, Elegante, Resistente. Fábrica
Portugal” in Arquitectura Portuguesa, Outubro de 1938, Ano XXXI, 3ª série, Nº 43. 
Fig. 260 Anúncio publicitário: “Banheiras Guzasmalte de ferro fundido esmaltado” in
Arquitectura Portuguesa, Janeiro de 1939, Ano XXXI, 3ª série, Nº 46. 
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Fig. 261 Anúncio publicitário: “As Boas Banheiras ‘Oeiras’ são de ferro fundido esmaltado” in
Arquitectura Portuguesa, Maio de 1941, Ano XXXIV, 3ª série, Nº 74. 
Fig.262 Anúncio publicitário: “Coimbras & Cª, Limitada – Instalações Sanitárias -
Aquecimento” in Arquitectura Portuguesa, Abril de 1944, Ano XXXVI, 3ª série, Nº 109. 
Fig. 263 Anúncio publicitário: “Relampago: Esquentador a gaz automatico. Fábrica Portugal” 
in Arquitectura Portuguesa, Janeiro de 1950, Ano XLII, 3ª série, Nº 158. 
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Fig. 264 Anúncio publicitário: “Empresa Lusitânia de Cerâmica, Lda.” e Fig. 265
“Empresa Lusitânia de Cerâmica, Lda. – Louças Domésticas e Decorativas; Louças
Sanitárias e Acessórios” in Arquitectura Portuguesa, Agosto de 1952, Ano XIV, 4ª
série, Nº 2. 
Fig. 266 “Série Augusta”. Fábrica Cerâmica de Valadares, c. 1960. 
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4.2. Catálogos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 267 Catálogo de loiça sanitária. Fábrica de Louça de Sacavém. Período de Gilman. c.
1902-1918?.  
Fig. 268 Catálogo de Loiça Sanitária, c. 1920-50?. Fábrica de Louça de Sacavém. 
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Fig. 269 Catálogo de Loiça Sanitária, c. 1960-70?. Fábrica de Louça de Sacavém. 
Fig. 270 Catálogo de Loiça Sanitária, c. 1960-70?. Fábrica de Louça de Sacavém. 
Fig. 271 Catálogo de Loiça Sanitária, c. 1960-70?. Fábrica de Louça de Sacavém. 
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4.3. Tabelas de Preços 
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Fig. 272 Tabela de preços de loiça sanitária. Fábrica de Louça de Sacavém. Maio de 1927.
Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica.   
Fig. 273 Tabela de preços de revenda, de loiças sanitárias. Fábrica de Louça de Sacavém.
Julho de 1938. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica.   
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Fig. 274 Tabela de preços de revenda, de loiças sanitárias. Fábrica de Louça de Sacavém.
Outubro de 1937. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica.   
Fig. 275 Tabela de preços de revenda, de loiças sanitárias. Fábrica de Louça de Sacavém.
Janeiro de 1954. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica.   
Fig. 276 Tabela de preços de revenda, de loiças sanitárias. Fábrica de Louça de Sacavém.
Abril de 1966. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica.   
Fig. 277 Tabela de preços de revenda, de loiças sanitárias. Fábrica de Louça de Sacavém.
Abril de 1972. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica.   
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Ao longo da presente dissertação, foi tratrado o tema dos equipamentos 

sanitários em todo o Mundo e, principalmente, em Portugal. Para fazer tal 

retrato, foi necessário contextualizar, também, a génese e a evolução do 

espaço doméstico onde estes equipamentos se encontram inseridos 

actualmente - a casa de banho. 

Começámos, então, por caracterizar a formação da casa de banho, desde a 

Antiguidade até aos nossos dias, reconstituíndo, em traços gerais, este 

espaço dedicado à higiene pessoal. 

A casa de banho, conhecida pelo último reduto da privacidade, tem sido um 

dos espaços domésticos que mais mudanças tem sofrido ao longo dos 

tempos. Apesar de só ter sido uma realidade a partir do século XIX, a casa 

de banho nem sempre existiu, como um espaço de “quatro paredes”. Mas, 

esta divisão doméstica dedicada à higiene corporal, sempre fez parte, de 

certa forma, do quotidiano do Homem desde a Anitiguidade até à 

actualidade.  

Podemos verificar que, há milhares de anos, o ser humano já tinha a 

preocupação de criar espaços reservados às condições necessárias para 

satisfazer todas as suas necessidades fisiológicas e higiénicas. 

Os primeiros espaços destinados à higiene corporal, remontam-nos à 

Antiguidade, época em que as civilizações antigas não descuravam a 

higiene pessoal, dando, mesmo, grande importância aos cuidados com o 

corpo, com a habitação e com o seu vestuário.  Algumas habitações destas 

pessoas já apresentavam espaços dedicados às abluções e às necessidades 

fisiológias (latrinas). Os povos grego e romano foram os grandes 

responsáveis pela divulgação do acto de tomar banho. Com a construção de 

ginásios, de palestras e das sumptuosas termas, o hábito do asseio corporal 

aumentou exponencialmente. Além destes locais destinados às abluções, as 

cidades de domínio romano estavam, também, dotadas de latrinas, privadas 

e públicas, para dar resposta às funções higiénicas. 

Com estes dados, apesar de não existirem verdadeiras “instalações 

sanitárias”, podemos constatar que já na Antiguidade, o Homem tinha, de 
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certa forma, preocupação com os cuidados corporais, e que, desde essa 

altura, já era possível encontrar alguns espaços, com uma certa 

complexidade, dedicados à higiene pessoal.  

Durante o período da Idade Média, os cristãos abandonaram os sofisticados 

rituais de limpeza da Antiguidade. A Igreja, como poder político e cultural 

absoluto, abominava completamente a prática dos banhos. Este preconceito 

teológico, em relação aos cuidados corporais, teve, portanto, um papel 

determinante na evolução dos costumes do asseio corporal na Europa. 

Na casa típica de habitação medieval, normalmente, constituída por uma 

divisão, não existia qualquer privacidade e, na sua organização doméstica, 

não se encontravam espaços específicos para as abluções. 

Somente nos finais desta época, foi possível encontrar algumas casas com 

acesso a uma latrina. Em Portugal, o reduzido número de latrinas, privadas 

e públicas, fazia da rua um espaço necessariamente utilizado para as 

práticas higiénicas. Eram vertidas, diariamente, para a rua as águas 

domésticas onde se acumulavam vários dejectos.  

Com o início da Idade Moderna, as condições da vida doméstica foram 

melhorando gradualmente. O quotidiano foi-se alterando e a casa começou 

a dividir-se em diferentes áreas, surgindo um sentido, cada vez maior, de 

intimidade. Na primeira metade do século XVIII, as casas tornaram-se 

maiores, mais sólidas e salubres. A habitação começou a organizar-se 

segundo linhas destinadas a criar lugares separados paras as diversas 

funções. O aparecimento de inúmeros compartimentos reduzidos, anexados 

aos quartos, passaram a destinar-se aos cuidados do corpo e à limpeza 

pessoal. No decorrer deste século, o trabalho dos arquitectos contribuíu para 

que se instalassem casas de banho nas mansões da aristocracia, chamando a 

atenção para uma necessidade de espaços com uma certa privacidade.  

A partir desta época, este espaço doméstico passou então, a fazer parte das 

habitações das classes mais abastadas. Mas a divulgação deste novo conceito 

de espaços de intimidade, reservados à prática da higiene pessoal à classe 

média, só se viria a concretizar com a chegada da Era Industrial. 
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No século XIX, com a proliferação de bairros operários nas cidades, as 

condições de vida da maior parte da população eram muito precárias. A 

falta de água na maioria das casas e as latrinas sempre entupidas eram 

condições débeis de salubridade em que se vivia na altura. Só nos finais 

deste século, com o abastecimento de água distribuída por rede pública, foi 

permitido manter a higiene dos habitantes e a limpeza regular da casa. Este 

facto revelou-se crucial para a implementação progressiva das casas de 

banho. 

A casa de banho, enquanto espaço individual contemplado nos esboços 

arquitectónicos, só se tornou realidade, no nosso país, na segunda metade do 

século XIX. No final deste século e no início do século XX, os edifícios, em 

Portugal, passaram a exibir uma maior qualidade na sua construção. A 

partir desta altura, ao nível dos cuidados higiénicos, recomendava-se a 

existência de casas de banho em todas as residências. Foi, portanto, nos 

finais do século XIX e nos inícios do século XX que as casas de banho 

começaram a surgir nos novos planos de construção dos blocos de 

apartamentos da população europeia e americana. 

O conforto higiénico começava, desta forma, a emergir e a distinguir-se. As 

casas de banho ganhavam cada vez mais importância na guerra contra a 

sujidade e contra a doença.  A importância desta divisão consolidou-se no 

século XX, passando mesmo a ser um lugar de destaque no interior das 

habitações.  

A actual vivência da casa de banho reflecte-se na criação de soluções que, há 

muitos anos, pareciam desnecessárias. A integração deste espaço na 

habitação trouxe-nos um maior conforto ao nosso quotidiano. 

Progressivamente, a casa habitacional passou, então, a usufruir de um 

espaço com artefactos e equipamentos que permitem, hoje em dia, realizar, 

no seu interior, a higiene pessoal. 

Os cinco principais equipamentos que ocupam as nossas instalações 

sanitárias – a sanita, o lavatório, a banheira, o chuveiro e o bidé – tiveram 



330 

 

origem em épocas diferentes, mas tiveram um percurso de evolução, mais 

ou menos, semelhante. 

Todos estes objectos, evoluíram de artefactos rudimentares e, sobretudo, de 

carácter móvel para se tornarem equipamenos fixos de uma determinada 

zona da casa.  

A sanita foi um dos equipamentos que passou por várias tranformações, 

tomou várias fomas, várias dimensões e várias interpretações ao longo dos 

tempos. A latrina que, actualmente, designa o local para dejecções, já era 

utilizada pelo povo egípcio no período da Antiguidade Clássica. Tratava-se 

de um local de carácter rudimentar, onde se encontravam, por vezes, 

simples tábuas de madeira ou pedras sobre um buraco cavado no chão para 

as dejecções. Este povo também utilizava “cadeiras furadas”. Estes artigos 

eram uma espécie de cadeira dotada de um orifício no assento, com um 

pote cerâmico por baixo deste. Foi este artefacto o precursor da sanita 

contemporânea. 

Durante bastante tempo, foi a latrina que as civilizações utilizaram como 

equipamento para satisfazerem as suas necessidades fisiológicas. Mas com a 

chegada do século XVI, o inglês John Harrington viria a inventar a primeira 

sanita com descarga de água proveniente de um depósito – conhecida mais 

tarde por water-closet. Mas este mecanismo foi aperfeiçoado, ao longo dos 

tempos, por outros inventores de nomes Alexander Cummings, Samuel 

Prosser e Joseph Bramah. 

Com um mecanismo de descarga desenvolvido, as bacias sanitárias 

acabaram por ser  instaladas, progressivamente, no meio habitacional das 

classes mais abastadas. Inicialmente feitas, na sua grande maioria, em 

metal, mais propriamente em bronze ou em ferro fundido; a partir do 

século XIX, o inglês Thomas William Twyford criou, uma bacia sanitária 

cerâmica, produzida numa única peça, com um sifão para evitar os maus 

cheiros vindos dos esgotos. A partir desta altura, este equipamento foi 

sofrendo algumas modificações a nível formal, acompanhando sempre as 

correntes estéticas. 
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O lavatório, considerado, actualmente, como o item mais importante da 

casa de banho, também teve a sua origem em pequenos objectos móveis 

que se usavam na limpeza da parte superior do corpo.  

Do simples jarro e da bacia cerâmica ou em metal, que compunham o 

artigo de mobiliário que se encontrava nos quartos da população do século 

XVIII, o lavatório evoluiu para uma estrutura construída em ferro, madeira 

e, mais tarde, cerâmica. Passando por várias fases de transformação, os 

lavatórios sofreram uma simplificação da sua forma que se tornou 

perfeitamente adequada à sua função. 

Relativamente ao percurso da banheira, esta não passou por grandes 

evoluções formais, já que, desde os tempos remotos da Antiguidade, era 

possível tomar um banho numa banheira, e, curiosamente, com um 

formato e dimensões muito semelhantes às banheiras do início do século 

XX. 

Mas, no decorrer da Idade Média, o grande repúdio ao banho foi o 

responsável pela ausência de utilização deste equipamento, na maioria das 

habitações. A banheira começou a ser usada novamente, apenas com a 

chegada da Idade Moderna. Com a especialização do mobiliário, a partir do 

século XVIII, começaram a utilizar-se outros materiais e outras formas de 

tornar a banheira mais duradoura e mais cómoda. As banheiras passaram a 

ser fabricadas em metal, geralmente em cobre ou em estanho, para 

manterem a água quente. As inovações que se seguiram foram as criações 

das banheiras-chuveiro e das banheiras de assento. A banheira-chuveiro, 

dava a possibilidade de se tomar um banho rápido de chuveiro, onde se 

proporcionava uma vaporização dirigida descendentemente, com jactos de 

água horizontais e verticais, lançados com diferentes pressões através de 

diversos orifícios pequenos localizados na parede interna desta cabine; e a 

banheira de assento, suficientemente grande para comportar uma pessoa 

sentada, servia, apenas para lavar as partes íntimas do corpo. 

Até aos finais do século XIX, todas as banheiras apresentavam um carácter 

móvel. Mas, com a introdução da rede de canalização nas residências, e com 
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o emprego do ferro fundido nos equipamentos sanitários, a banheira 

modificou-se ligeiramente. Passou de um estado de mobilidade para se 

tornar fixa num espaço dedicado somente à realização da higiene pessoal. 

Com a disponiblidade deste um novo material – o ferro fundido -, a 

banheira passou a ser produzida massificadamente. Com a chegada do 

século XX, sob a influência dos Estados Unidos da América, tanto a 

banheira como os restantes equipamentos sanitários, passou a ser produzida 

em materiais cerâmicos. A porcelana tornou-se o material preferencial, pois 

oferecia superfícies impecavelmente brancas, transparecendo higiene, de 

fácil manutenção e de grande durabilidade. 

A utilização e as dimensões da banheira e do duche contribuíram bastante 

para determinar o tamanho e a organização das instalações sanitárias, ao 

longo dos tempos.  

Quanto ao último equipamento, presente na maioria das casas de banho, 

analisado nesta dissertação, o bidé - que sempre esteve ligado a uma 

conotação impudica e indecente -, nasceu no século XVIII. Embora já 

existisse no século XVII um instrumento de higiene genital, que consistia 

num recipiente de cerâmica, denominado “balde para toilette”, é no século 

XVIII que lhe é associada a designação de bidé. 

Com a evolução das técnicas, o bidé transformou-se, tal como os restantes 

equipamentos sanitários, numa peça de marcenaria de carácter móvel para 

se tornar fixo na casa de banho.  

O recipiente, apoiado numa base de madeira, com encosto, adoptou uma 

nova forma de uma bacia oblonga com um estreitamento central 

assemelhando-se a um violino.  No século XIX, o formato do bidé começou 

a simplificar-se. Perdeu o encosto e retomou a sua forma inicial de banco. 

Fazendo parte, exclusivamente, do campo da higiene, tornou-se num 

equipamento industrializado. Os primeiros objectos deste tipo eram 

fabricados em metal, mas, mais tarde, passaram a ser produzidos em 

porcelana ou em faiança. 
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Assim, foi preciso esperar, até aos inícios do século XX, para que o bidé se 

difundisse dentro do espaço habitacional. Tendo conquistado o seu lugar no 

meio dos instrumentos da higiene burguesa, o bidé acabou por se integrar 

progressivamente no quadro sanitário moderno. 

Mas, desde o final do século XX, que o uso deste equipamento tem vindo a 

diminuir. Para muitos, o bidé já não faz parte dos padrões mínimos da casa 

de banho. O facto de se dar cada vez mais valor ao espaço ocupado por esta 

divisão da casa e o surgimento de sanitas que incorporam as 

funcionalidades do bidé, também tem contribuído, definitivamente, para 

que a utilização deste equipamento diminua nos países orientais e anglo-

saxónicos.  

Em suma, como pudemos verificar, a evolução dos equipamentos sanitários, 

esteve ligada, de certa forma, ao aparecimento da canalização da água 

dentro do ambiente doméstico. A partir do momento em que foi possível 

obter água distribuída por rede pública, dentro das habitações, os 

equipamentos sanitários sofreram evoluções ao nível técnico. Deixaram de 

apresentar um carácter móvel tornando-se fixos nas instalações sanitárias. 

Passaram a ser fixos, ligados a canos de abastecimento e de escoamento de 

água. Devido a esta evolução técnica a sua morfologia também se 

modificou para acompanhar esta evolução. 

O seu formato e a sua funcionalidade dependeram, então, da sua utilização 

dentro das habitações. As formas destes equipamentos sanitários, 

industrialmente fabricados, que hoje em dia fazem parte da esfera privada e 

do conforto doméstico, não surgiram por acaso. O seu formato sempre foi 

condicionado por variadíssimos factores derivados das transformações 

sociais, económicas e culturais que se foram verificando ao longo dos 

tempos. A consideração do valor funcional dos objectos concebidos e 

fabricados pelo homem já vem, portanto, de longa data. 

Em Portugal, o equipamento sanitário só começou a ser fabricado quando a 

indústria cerâmica se estabeleceu, no nosso país, aquando das reformas 
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industriais, promovidas pelo Marquês de Pombal, durante a segunda 

metade do século XVIII. 

Para competir com a qualidade dos objectos que eram importados do 

estrangeiro, foram criadas várias unidades fabris cerâmicas com o intuito de 

produzir bens de consumo que respondessem às solicitações da sociedade de 

então, de modo a combater a concorrência da louça que chegava de outros 

países estimulando a execução de objectos de produção nacional que 

substituissem os provenientes da Europa. 

Relativamente aos dados disponíveis sobre as primeiras fábricas de faiança 

em Portugal, pressupõe-se que a primeira fábrica que produziu artefactos 

cerâmicos, mais precisamente em faiança, foi a Fábrica de Massarelos, 

localizada no Porto, fundada em 1766. Por este facto julgamos que foi esta a 

primeira fábrica a produzir os primeiros objectos para uso de higiene 

pessoal.  

A fábrica que se seguiu foi a Real Fábrica da Louça, ao Rato, localizada em 

Lisboa, fundada no ano de 1767. A qualidade da produção desta fábrica, a 

nível nacional, tornou-a na grande responsável pela difusão dos objectos de 

higiene pessoal, a partir de 1769. 

Estas duas unidades industriais portuguesas, mais antigas deste sector, 

possuíam uma produção muito diversificada. Ao longo da sua existência, a 

produção destas fábricas apresentava uma enorme variedade de peças. A 

diversidade de artefactos, que se fazia sentir, devia-se à necessidade de ir ao 

encontro de mercados e de rentabilizar a produção de acordo com o gosto 

dos compradores. 

Além de se dedicarem à produção de loiça doméstica e decorativa, ambas já 

se dedicavam à produção de loiça higiénica. Exclusivamente de carácter 

móvel, a maioria destes objectos possuía formatos copiados da ourivesaria e 

apresentava características de influência inglesa, francesa e chinesa. 

Na produção destas fábricas dava-se, então, conta da existência de peças 

destinadas aos cuidados de higiene corporal, como é o exemplo de 
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aparadeiras, de escarradores, de bacias (correspondentes a várias 

funcionalidades), de bispotes, de jarros, de gomis, de bidés e de saboneteiras.  

A produção da Fábrica de Louça de Massarelos e da Real Fábrica de Louça, 

ao Rato, veio contribuir decisivamente para a definição de uma qualificada 

faiança portuguesa. Foram um marco importante na viragem do gosto e na 

aparência criada pela louça de produção nacional. 

Com o avançar dos anos, começou a existir um aumento notório da 

produção de louça higiénica. O aumento desta produção reflectia, assim, o 

crescimento das preocupações com os novos critérios de higiene íntima e 

uma maior noção de cuidados primários de limpeza que se começava a 

introduzir em Portugal. 

Mas foi nos séculos XIX e XX, com a formação da Fábrica de Loiça de 

Sacavém e da Fábrica Cerâmica de Valadares, que a produção de louça 

sanitária se viria a destacar a nível nacional. 

A Fábrica de Loiça de Sacavém, foi talvez a mais importante unidade 

industrial de produção cerâmica, fundada no século XIX, em Portugal. A 

diversidade da sua produção de faianças aproximou-a das melhores 

indústrias da Europa. 

Fundada num período considerado de arranque industrial para Portugal, a 

Fábrica de Louça de Sacavém teve como seu fundador um português, 

Manuel Joaquim Afonso. Mas, foi nas mãos de ingleses, John e William 

Stott Howorth, James e Raul Gilman, Herbert e Leland Gilbert que esta 

fábrica iria crescer e tornar-se na grande unidade fabril dos séculos XIX e 

XX. 

Da grande variedade de produção de artigos cerâmicos, a Fábrica de Louça 

de Sacavém, só começou a produzir loiça de higiene nos finais do século 

XIX e inícios do século XX. A grande aposta na produção de louça sanitária 

aconteceu nas primeiras décadas do século XX. Todos os objectos 

produzidos, nesta altura, tinham, claramente, características semelhantes 

com os equipamentos produzidos em Inglaterra e nos Estados Unidos da 

América, no mesmo período. A maioria das fábricas cerâmicas, que 
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produziam equipamento sanitário “copiava” o que se produzia no 

estrangeiro. 

 Na década de cinquenta, do século XX, ocorreram grandes transformações 

na Fábrica de Sacavém ao nível dos processos de fabrico. Investiu-se mais na 

diversificação da produção da louça sanitária, no desenho e na criação de 

novos modelos, assim como nas decorações e materais dos seus produtos.  

Mas, a partir da década de sessenta, a Fábrica de Louça de Sacavém 

enfrentou alguns problemas a nível das pastas utilizadas no fabrico da louça 

sanitária que levaram a uma quebra de produção do produto devido à baixa 

qualidade que os objectos apresentavam. Para combater esses maus 

resultados, a Fábrica contou com novos artistas e novos designers ingleses 

para renovar formatos e impor um novo design aos produtos.  

Com a chegada aos anos setenta, a produção de loiça sanitária aumentou 

devido à remodelação das composições das pastas e da criação de novos 

modelos. A qualidade destes, tornou-os preferenciais, por parte dos clientes, 

na escolha de equipamentos sanitários. Esta qualidade fazia-se notar no 

aumento do volume total de vendas, mas, apesar deste sucesso da produção 

de Sacavém,  vários problemas estruturais e problemas relativos à 

modernização dos seus processos produtivos, conjuntamente com outros 

factores, levaram ao encerramento da Fábrica. 

A sua grande concorrente, a partir das décadas de sessenta e setenta, a 

Fábrica Cerâmica de Valadares foi uma das principais unidades fabris de 

produção sanitária a nível nacional que se manteve até aos dias de hoje, em 

plena actividade. 

Fundada na década de vinte, do século XX, a Valadares dedicou-se, no início 

da sua laboração, ao fabrico de vários artigos cerâmicos. 

A produção inicial desta fábrica orientou-se, gradualmente, para os 

materiais de construção, embora assegurasse, com a loiça doméstica, um 

mercado complementar. 

A produção de louça sanitária apenas surgiu entre as décadas de quarenta e 

cinquenta. Nesta fase inicial de concepção e desenvolvimento deste tipo de 
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produtos, era bastante visível a influência inglesa na morfologia de cada 

equipamento. Os sanitários eram importados de Inglaterra, copiados e 

produzidos em território nacional. 

Entre os anos de 1950 e 1970, existiu em Portugal um período de 

crescimento da produtividade industrial. Para a Valadares, também se 

verificou um crescimento global da sua produtividade. A partir dos anos 

sessenta, com a abertura dos mercados externos, a Fábrica passou a exportar 

uma grande parte dos seus artigos produzidos. Esta época de enorme 

desenvolvimento levou à inauguração de uma grande unidade de fabrico de 

sanitários. A Fábrica Cerâmica de Valadares, passou a ser, nessa altura, a 

maior produtora de sanitários a nível nacional e a fábrica mais moderna do 

país. 

O cuidado na escolha das matérias-primas, como caulinos e argilas de 

melhor qualidade, permitiu obter novas pastas com desempenhos de fabrico 

e de qualidade muito superiores. Esta modificação levou a  alteração da 

concepção do seu produto. A partir deste momento, a prática do design 

começava a ter alguma expressão, em Portugal, embora com um carácter 

muito iniciático. Os artigos passavam a ser desenhados e projectados por 

engenheiros ou técnicos da empresa. Era de interesse maior obter um bom 

desenho a nível técnico, de modo a responder da melhor forma possível às 

tecnologias industriais utilizadas. Mas, a partir da segunda metade da 

década de setenta e na década de oitenta, a situação da Fábrica de Valadares 

alterou-se. A actividade desta unidade fabril reduziu progressivamente. Com 

as fracas condições económicas que se faziam sentir nesta altura, em 

Portugal, e com a perda do mercado ultramarino, a produção da fábrica 

cingiu-se, exclusivamente, ao fabrico de artigos sanitários. A partir dos anos 

noventa, a fábrica centralizou todos os esforços, investimentos e 

conhecimentos adquiridos, na produção exclusiva de artigos sanitários e 

acessórios cerâmicos. 
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Para responder a um mercado cada vez mais exigente, criaram-se novas 

séries de equipamentos apostando numa capacidade de inovação e 

experiência tecnológica em cerâmica.  

A partir daqui, a Fábrica Cerâmica de Valadares foi de encontro a algum 

progresso atingindo uma postura de liderança no mercado. Ganhou 

notariedade internacional, situando-se, mesmo, a par das empresas mais 

bem sucedidas no mercado. 

Inovando ao nível do design e da produção, desenvolveu autonomamente as 

suas pastas e artigos, investigando e aplicando várias técnicas de produção e 

concepção inovadoras.  

Actualmente, o mercado interessa-se, cada vez mais, por produtos 

inovadores, diferenciados e associados, principalmente, a práticas 

sustentáveis. As tendências actuais têm vindo a ditar o surgimento de certos 

materiais. Os produtores, das várias áreas industriais, procuram novos 

materiais que ofereçam soluções a problemas técnicos, económicos, 

estratégicos e ecológicos. Além de substituírem com vantagem os materiais 

tradicionais, podem criar novas exigências e, consequentemente, novos 

mercados. Hoje em dia, procuram-se matérias-primas com qualidade e 

desempenho superiores aos actuais materiais que possam ser produzidos 

com baixos custos energéticos e ambientais. 

Deste modo, a Valadares tem-se dedicado ao desenvolvimento de produtos 

ligados a práticas verdes. Para além das questões intrínsecas ao processo 

produtivo, a Fábrica investiu parte do seu know-how no desenvolvimento de 

produtos de design fabricados num material único exclusivo, que constitui 

uma nova família de barbotinas com características diferentes das que, até 

agora, se têm vindo a utilizar na indústria de equipamento sanitário – a 

pasta Gresanit. 

Assim, este novo material, que apresenta características que marcam a 

diferença face à concorrência, permitiu à Valadares abrir novos mercados e 

disponibilizar uma alternativa segura do ponto de vista de utilização do 

produto com o tão procurado design. 



339 

 

A Fábrica Cerâmica de Valadares tem, então, procurado manter-se na 

liderança deste sector de actividades marcando presença pela investigação 

de novas soluções técnicas e materiais, pelo design e inovação aplicados, e 

pela qualidade dos seus produtos e serviços.  

Com a implementação do Design, as empresas apostaram no sucesso, na 

competitividade e na diferença. O progresso tecnológico ocorrido nas 

últimas décadas, o aparecimento de novos materiais e uma maior liberdade 

na concepção dos produtos, tornou-se numa realidade e numa mais valia 

para a rentabilidade das empresas. 

Assim, para dar personalidade marcante a um ambiente tão íntimo, como o 

da casa de banho, o design moderno de constante inovação é a maior 

tendência dos fabricantes de artigos sanitários, assim como o objectivo de 

oferecer uma tecnologia ecologicamente correcta.  

É importante que a prática da higiene pessoal diária seja feita de forma 

eficaz e com um uso racional de água. O desenvolvimento de novos 

artefactos que permitam satisfazer as necessidades fisiológicas do ser 

humano, é sempre oportuno e ainda mais quando se pretende desenvolver 

equipamentos mais eficazes que os existentes.  

Neste sentido, o nosso objectivo foi, desde o início, apresentar um ponto de 

situação, com base nos elementos desponíveis, do percurso do design dos 

equipamentos sanitários em Portugal. Pretendemos, contribuir para o 

estudo da indústria cerâmica portuguesa, mais propriamente da indústria 

sanitária (que é bastante desconhecida), assim como para o estudo da 

história do design português; e valorizar, acima de tudo, o bom nível de 

design alcançado por este sector industrial a nível nacional. 
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Anos Bacias Bacias de 

mãos 

Bacias de 

pés 

Bacias de 

sangria 

Bacias de 

barba 

Bacias de 

caixa 

Bacias de 

forma 

Bidés Bispotes Cuspideiras/ 

Escarradores 

Lavatórios Penicos Pias Saboneteiras Urinóis 

1769 121 45 
 

27 34 
   

883 74 
     

1770 42 79 
 

47 543 
  

8 1885 67 
     

1771 464 99 
 

70 89 
  

20 3258 244 
     

1772 648 
  

15 125 
  

11 3014 124 
     

(…)  
              

1781 172 
       

687 3 1 
 

25 
  

1782 2590 
 

20 
 

61 
   

7824 539 11 
 

235 
  

1783 1407 
  

1 
    

7621 155 15 
 

11 
  

1784 2999 
  

21 
    

5782 99 18 
 

170 
  

1785 1747 
  

6 
    

5996 
 

25 
    

1786 1810 
       

7606 363 3 
 

1 
  

1787 1021 
       

6785 19 4 
    

1788 4174 
       

9288 
 

40 
    

1789 5522 
       

9777 
 

19 
    

1790 6665 
      

5 9846 
 

4 
    

1791 6407 
      

12 8343 
 

21 
    

1792 4830 
      

16 8634 
 

11 
    

1793 5253 
      

21 7305 
 

45 
    

1794 8036 
  

3 
   

4 8127 
 

6 
    

1795 7548 
      

17 7521 
 

6 
    

1796 8584 
       

7389 
 

18 
    

1797 10028 
      

3 8548 
 

3 
    

1798 10680 
       

7493 
 

26 
    

 

      
 

        

Tabela 1 – Produção de objectos de higiene na Real Fábrica de Louça, ao Rato 

3
7
3
 



Anos Bacias Bacias de 

mãos 

Bacias de 

pés 

Bacias de 

sangria 

Bacias de 

barba 

Bacias de 

caixa 

Bacias de 

forma 

Bidés Bispotes Cuspideiras/ 

Escarradores 

Lavatórios Penicos Pias Saboneteiras Urinóis 

1799 5827 
      

32 7467 
 

1 
    

1800 2719 
     

18 1 5883 
 

3 
    

1801 4187 
      

91 7734 
 

1 
    

1802 10681 
      

82 6722 
 

17 
    

1803 3459 
      

25 5609 
 

1 
    

1804 6016 
      

31 5265 
 

35 
    

1805 6116 
      

44 4488 
      

1806 3048 
      

249 5121 202 
     

1807 3283 
      

45 4152 402 
     

1808 255 
       

1398 
 

15 
    

(…)  
              

1817  2016 24 
 

340 
  

56 1711 
 

5 
    

1818 1 2298 
  

123 
  

19 2823 249 3 
  

13 6 

1819 493 1676 4 
 

54 
  

39 3533 124 16 
 

62 56 
 

1820 347 3007 20 
 

279 
  

60 4504 511 4 
  

48 
 

1821 111 1687 
  

270 
  

11 3909 61 
     

1822 20 2403 5 
 

375 
  

25 3999 262 19 
 

10 
  

1823 174 1805 
  

201 
  

70 3765 112 5 
 

10 
  

1824  325 
  

1 
  

35 380 
     

5 

1834 345 244 
  

43 49 
 

22 
 

34 1 34 4 
  

1835 174 70 
  

22 22 
 

2 605 18 
  

5 
  

TOTAL 138004 15754 73 190 2560 

 

71 

 

18 1056 

 

222680 

 

3662 

 

402 

 

34 533 

 

117 

 

11 
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Anexo 2 

 

 

Entrevista ao Sr. Eng. Henrique Barros (Director de Produção da Fábrica 

Cerâmica de Valadares), no dia 19 de Abril de 2011 

 

Pontos principais retirados da conversa com o Sr. Henrique Barros: 

 

EMPRESA 

 

 A Valadares pertenceu a um grupo Inglês entre 1991 e 1998. Fora 

desse período esteve em mãos nacionais. Desde a sua fundação, teve 

4 fases quanto a sócios e dirigentes: Até anos de 1940, sócios iniciais 

com algumas alterações, de 1940 a 1990 a familia Serras, de 1990 a 

1998 o grupo Ibstock e de 1998 em diante o grupo EPM, com os 

administradores e Sócios maioritários Engº. Galvão Lucas e Sr. 

Castelo Branco. 

 A Fábrica Cerâmica de Valadares, fabricava, desde a sua fundação, 

elementos técnicos e as suas próprias embalagens; 

 Os sanitários eram vindos de inglaterra e copiados. INFLUÊNCIA 

INGLESA - A empresa foi muito influenciada pelos ingleses; 

 Em Gaia existia o maior pólo cerâmico do país. Artesanato, pintura,  

decoração e manufactura vulgar – a cerâmica; 

 A sua maior concorrente era a Fábrica de Louça de Sacavém; 

 Na época de salazar as empresas eram na sua maioria cooperativas – 

pertenciam ao estado; 

 A Valadares enviava equipamentos para o ultramar. Os azulejos, 

pavimentos e cimento-cola correspondiam à sua maior cota de 

produção; 

 A partir dos anos 60, começou a exportar vários dos produtos 

produzidos; 

 Exportaram primeiramente para Inglaterra, França, Espanha e Itália 

(em Itália tiveram um maior contacto com o design e com a 

tecnologia); 
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 Nos anos 70 – A indústria sanitária encontrava-se com dificuldades 

de implementação – A Fábrica Cerâmica de Valadares pretendia 

entrar em contacto com a produção de Itália; 

 Os seus produtos sempre tiveram grande influência italiana; 

 Anos 60 – importar ideias – introduzir material novo – porcelana 

sanitária; 

 Os antigos materiais, sem qualidade para o utilizador, podiam 

propagar doenças – caso do grés que se utilizava – a capacidade de 

absorção de água, deste material, criava condições de humidade 

(grande responsável pela degradação do material); 

 Novo material – Vitreous China (porcelana) – cozido a temperatura 

mais elevada, com absorção de água quase a 0%. Este material deu 

origem a produto tecnologicamente mais evoluído. 

 Com a aplicação do Vitreous China houve a necessidade da alteração 

da concepção do produto. A meados dos anos 60, os produtos eram 

desenhados internamente. Não existia grande preocupação com o 

design, mas existia com a tecnologia. O mercado não “apreciava” o 

design. Este não era considerado tão importante, quanto o é hoje em 

dia. Era de principal interesse desenvolver processos de certificação – 

INVENTAR TECNOLOGIA;  

 A Valadares desenvolveu autonomamemte as suas pasta e artigos, 

investigando e aplicando muitas técnicas inovadoras. As primeiras 

Barbotinas eram de fraca qualidade e algo instáveis, pois as matérias 

primas eram muito variáveis na sua composição e nem sempre 

disponíveis. Estes artigos eram de fraca qualidade ou inaceitáveis 

pelos padrões actuais. Desde os anos 60, que se verificou uma 

notável evolução no cuidado da preparação e escolha de matérias 

primas. O uso de Caulinos e Argilas de muito melhor qualidade 

permitiu obter Barbotinas com desempenhos de fabrico e de 

qualidade muito superiores. A terceira fase de evolução ocorre com 

o uso de sistemas de alta pressão, que permitiu o uso de barbotinas 

de menor plasticidade e com muito maior produtividade. 

 Anos 70 – novas pequenas empresas surgiram fazendo concorrência 

à Valadares; 

 A Valadares não dependia de nínguém. Era a unidade fabril mais 

moderna do país e a maior produtora de sanitários a nível nacional; 

 Anos 80 – os sectores de produção de pavimentos e revestimentos 

foram reduzidos. Os pavimentos e os azulejos deixaram de ser 

produzidos por serem sectores deficitários. O que se produzia para o 

ultramar deixou de ser produzido.  
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 Anos 90 – dedicação exclusiva à produção de sanitários  e de 

acessórios cerâmicos. Em 1990 derem entrada em Portugal novas 

empresas concorrentes (ex: Roca - um grande opositor); 

 A partir desta altura, já havia uma maior importância dada ao 

desenho e à forma do produto; 

 Objectivo da valadares: melhorar o design e produzir equipamqntos 

de fácil instalação; 

 Século XXI – A Fábrica Cerâmica de Valadares mantém 2 

mentalidades: responder ao mercado com capacidade de concepção 

e desenho do produto; 

 Todos os seus produtos são produzidos em Portugal; 

 Componente humana – muito importante para um bom 

funcionamento da empresa. Existe uma boa organização interna. Os 

funcionários recebem prémios de acordo com a boa produção. Boa 

gestão da mentalidade dos trabalhadores. Este facto alimenta o bom 

funcionamento da empresa (desenvolvimento do produto + gestão 

das pessoas); 

 Personalização de peças – cada trabalhador tem a sua “mão” na peça. 

Os funcionários são responsáveis pelo principal desenvolvimento da 

empresa; 

 Quanto à mão-de-obra de Qualidade, tal se fica a dever ao facto de 

empresa ter mantido desde a sua criação uma cultura de formação 

interna do seu pessoal, assente numa grande exigência de 

desempenho mas igualmente num acompanhamento muito 

próximo das pessoas para as ajudar a vencer as suas dificuldades. A 

linha mestra que sempre foi seguida, passa pela forte identificação 

de todos os colaboradores com o produto e a imagem da empresa, 

para se reflectir na qualidade dos artigos e dos serviços a prestar. 

Todas as peças têm a identificação dos operadores que as fabricaram, 

o que por si dá um importante cunho de responsabilidade e orgulho 

aos diferentes intervenientes no processo de fabrico. 

 Escalão etário de funcionários– 30/40 anos; 
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PRODUTOS 

 

 Mercado – média/alta gama; 

 Hoje exporta 60% do que faz; 

 O desenho é muito importante; 

 Há 10 anos atrás, os seus produtos tinham linhas mais antiquadas do 

que os equipamentos da Roca e da Sanindusa. Por isso, a Valadares 

sentiu a necessidade de substituir as linhas dos produtos durante 6/7 

anos; 

 No novo milénio, ocorreu uma verdadeira explosão de artigos 

concebidos na Valadares, de que se destacam as séries Oporto, 

Tagus, Assimétrica, Europa Plus, Nautilus, Nantes, Opus, Durius, 

EGG, ou seja, numa década foram criadas mais séries que na 

restante vida da Empresa (80 anos); 

 Hoje em dia, utilizam um material único no mundo: GRESANITE. 

Com este material a Valadares pretende oferecer uma maior 

durabilidade do produto – INOVAÇÃO; 

 Quanto ao Gresanit, constitui uma das barbotinas desenvolvidas nos 

últimos anos e neste caso representa um material único, pois 

constitui uma nova família de barbotinas com características 

distintas das que até agora existiam na indústria de Sanitário: Fine 

Firaclay (Grés) e Vitreous China (porcelana Sanitária). O Gresanit 

constitui um ponto intermédio entre as barbotinas até agora 

existentes, quanto às suas características técnicas (Porosidade, 

Fendilhagem, Resistência mecânica). Este material está em fase de 

patenteamento. Permitiu à Valadares o desenvolvimento e fabrico de 

cerca de 30 artigos novos de sanitário nos últimos 4 anos, que até ver 

não têm paralelo no mercado em termos técnicos (peças maiores, 

mais leves, mais resistentes e com qualidade final idêntica aos 

artigos de porcelana sanitária).  

 O Epílogo do desenvolvimento de artigos, ocorre em 2005/2006, com 

a criação do material Gresanit, que permitiu a abertura de linha 

nova de fabrico de artigos de grande dimensão, como Bases de 

Chuveiro, lavatórios e urinóis dos mais variados tipos.   

 Desenvolve sistemas e soluções que não existem em lado nenhum. 

Pretende garantir a sobrevivência no mercado; 

 Actualmente a Valadares domina completamente a produção e 

controlo de parâmetros das barbotinas que produz, investigando e 

desenvolvendo barbotinas de elevado desempenho para baixa e alta 

pressão.  
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 Desenvolve soluções técnicas a nível de desenho. A Valadares 

pretende criar produtos com linhas diferentes das antigas mas que 

mantenham a imagem da empresa; 

 Bidé – os holandeses e filandeses não optam pelo bidé devido à sua 

cultura, em contrário do Médio Oriente, França e Inglaterra; 

 Objectivo: tentar adaptar-se aos novos mercados e eliminar linhas 

conservadoras; 

 O Conjunto NEOCLÁSSICO (criado anos 60) é uma das grandes 

preferências do público. O mercado procura o revivalismo. Com 

tanta procura, desenvolveu-se a mesma série para conjuntos infantis; 

 Os urinóis com linhas rectas (linhas de há 45 anos atrás utilizadas na 

América) são os grandes vencedores em termos de vendas; 

 Pretende romper com o conservadorismo que tinha anteriormente. 

Fazer o produto que os outros não conseguem fazer. 

 Dominar a concepção de fabrico e competência técnica consoante os 

sinais do mercado; 

 Intervenção de designers – arquitectos e decoradores colaboram por 

iniciativa própria com a Valadares (ex. Sousa Vieira, Souto Moura) 

 Cor: o preto é o mais vendido a seguir à cor branca. 

 Oferece 20 anos de garantia do produto devido ao material usado. 

 As matérias-primas são provenientes de Portugal, Inglaterra e 

França.  

 

 

 

TENDÊNCIAS 

 

 

 Redimensionamento das peças (o tamanho é importante); 

 Ter atenção ao consumo de água e energia; 

 Minimalismo – peças mais compactas; 

 Simplificação das linhas dos produtos; 

 Personalização da estética (dar essa opção ao cliente); 

 Manter custos aceitáveis na fase artesanal e na fase robotizada; 

 Produções mais pequenas e específicas; 

 Sanitários japoneses – difícil a automatização dos produtos (ex. 

sanita com funcionalidade de bidé integrada: não compensa o preço 

dos componentes utilizados - não oferecem garantia); 

 Hoje em dia, a peça com maior notoriedade na casa de banho é o 

lavatório (equipamento central deste espaço). 
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