


O segundo Natal do Boletim Cultural Efeméride é 
“passado” no arquipélago da Madeira. 
Depois de uma última edição dedicada às Artes 
Decorativas Portuguesas, a presente Efeméride tem 
como foco a produção artística e cultural desta Região 
Autónoma. 
Informámo-nos junto de Alberto Vieira, historiador e 
presidente do Centro de Estudos de História do 
Atlântico, acerca de um dos ofícios mais antigos e 
característicos do arquipélago, o afamado Bordado da 
Madeira. Quisemos saber que singularidades técnicas, 
artísticas e humanas conferem popularidade ao 
bordado madeirense.
Outro património inigualável, neste caso pelo seu 
terroir e bouquet, é o vinho da Madeira, sobre o qual 
conversámos com Francisco Albuquerque, enólogo da 
Madeira Wine Company (MWC) há 20 anos e o 
primeiro a receber o prémio “Winemaker of The Year” 
três vezes consecutivas. 
No contexto das Artes Visuais tivemos uma surpresa de 
um dos nomes maiores da História da Arte portuguesa, 
Lourdes Castro, que bordou a capa da Efeméride com 
“avessos” a descortinar pelo leitor. Conversámos com 
ela sobre estes “avessos encadeados” e sobre as 
sombras que tem pedido emprestadas no seu percurso 
artístico.
Quisemos também auscultar o mercado da Arte 
Contemporânea e, como tal, não poderíamos deixar de 
dialogar com Maurício Pestana Reis e Cecília Vieira de 
Freitas, que há 21 anos abriram a Porta 33, 
dinamizando neste espaço uma galeria com uma 
programação regular de exposições, um espaço de 
residências artísticas e uma livraria da especialidade.
Francisco Clode Sousa, Director de Serviços de Museus 
da Direcção Regional dos Assuntos Culturais, falou-nos 
sobre o acervo museológico da Madeira e nas 
estratégias de divulgação deste património em 
contextos além-mar.
A Efeméride #6 viajou até à Madeira como símbolo de 
bom auguro para 2011. 

ERRATA: Na edição anterior, n.º 5, na rubrica “À conversa com..” Luís Calado, onde se lê:  
 “LUÍS CALADO FOI PRESIDENTE DO INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS E DO INSTITUTO PORTUGUÊS  

DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO (IPPAR)”, deve ler-se: “LUÍS CALADO FOI VICE-DIRECTOR (...)”.

Na rubrica de Design “VIVÓEUSÉBIO, SWATCH EM LATA COM CARIMBO LISBOETA”, onde se lê:  
“Circunscritos ao uso de apenas três palavras – “Lisboa”, “Belém” e “Ermida” –, e com a liberdade  

ao serviço da imaginação, começaram por definir conceitos, o ponto de partida de todos os projectos  
 que saem do n.º 22 da Rua dos Douradores”, deve ler-se: “(...) do n.º 202 da Rua dos Douradores”.

N.º6/Dezembro 2010/Fevereiro 2011



So
m

b
ra

 d
ei

ta
d
a
 d

e 
U

m
b
er

to
 S

p
ín

o
la

, 
Pa

ri
s,

 1
9
7
1

Le
n
ço

l b
o
rd

a
d
o
 à

 m
ã
o
, 
2
,9

0
 x

 1
,8

0
 m

C
o
l. 

C
A

M
 -

 F
u

n
d
a
çã

o
 C

a
lo

u
st

e 
G

u
lb

en
ki

a
n

©
 L

o
u

rd
es

 C
a
st

ro

N.º6
EFEMÉRIDE, BOLETIM CULTURAL
Dezembro 2010 - Fevereiro 2011
Distribuição Trimestral Gratuita

N.º de Registo Erc 125891
Projecto Travessa da Ermida



Tens aqui um exemplo de um “avesso 
encadeado”, é de 1980. Bordei num 
cartão. [Referindo-se ao catálogo/
calendário de 1980 que nos mostrou no 
início da conversa].

Estes reversos, ou avessos como lhes 
chama, ficam realmente diferentes da 
palavra originalmente escrita.
Ah sim, outra coisa… Então quando faço 
livros ainda se transformam mais, 
porque escrever várias páginas, vários 
avessos, no seu conjunto acabam por se 
tornar uma “riscalhada”.

Quase que dão para criar uma 
linguagem diferente, um novo alfabeto?
Não, não se trata de alfabetos, são 
sinais diferentes, são “avessos 
encadeados”, dá outro desenho 
completamente diferente.

Desenhar a lápis é muito diferente de 
bordar com uma linha?
Eu não bordo a linha como bordo os 
lençóis. Faço furos e as linhas passam de 
buraco para buraco porque é cartão. 

Alinhavado apenas?
Sim, alinhavado, mas como se fosse 
ponto atrás. Quer dizer, mas é diferente, 
não estou a bordar “pequenino” como 
se estivesse a bordar lençóis. 

Que palavra a Lourdes não se 
importaria de bordar infinitamente?
Bordei muito a palavra “sombra”, em 
francês (“ombre”), em português e 
outras línguas, até em japonês. Bordei 
também a palavra “Goethe” e uma data. 
Fiz um livro com o nome do Ben [Ben 
Vautier]. Nós éramos muito amigos e 
houve muita correspondência entre nós, 
sobretudo por causa da revista KWY. 
Ainda por cima, o nome dele - “BEN” 
- (risos) presta-se muito a isto. Para o 
Alvess também fiz um livrinho, mas foi 
uma coisa pequena, algo para mandar 
por correio.

Era um tipo de técnica que gostava de 
partilhar apenas com os amigos?
Sim, era para os amigos. Sabes, na 
altura fazíamos muita coisa pelo correio. 
Uma vez o Ben apareceu-me lá em casa 
com um quadro grande e disse 
“Lourdes, c’est pour toi, tu es la seule qui 
me répond”, porque ele mandava muita 

LOURDES CASTRO
“SOMBRA” É, CERTAMENTE, A PALAVRA QUE MELHOR DESCREVE A VIDA E OBRA DE LOURDES CASTRO.  

A ARTISTA TRABALHOU UMA VIDA INTEIRA SOBRE ESTE MOTIVO SEM ESGOTAR AS MÚLTIPLAS 
POSSIBILIDADES DE REPRESENTAÇÃO QUE O TEMA, APARENTEMENTE ESCASSO, OFERECE.  

CONFESSA QUE NÃO É MUITO APRECIADORA DE ENTREVISTAS, MAS ACEITOU CONVERSAR CONNOSCO  
AO SABOR DE UM PASTEL DE BELÉM E UM CHÁ NA ENOTECA DE BELÉM SOBRE A SUA SÉRIE “AVESSOS 

ENCADEADOS”, DOS QUAIS SÃO EXEMPLO AS PALAVRAS BORDADAS PARA A CAPA DESTA EDIÇÃO,  
E SOBRE AS SOMBRAS QUE TANTAS VEZES PEDIU EMPRESTADAS AOS SEUS AMIGOS. 

Catarina da Ponte

À conversa com...

“Um dia em 1970 estava a bordar um lençol 
com o contorno duma sombra deitada duma 
pessoa.
Tinha uma agulha na mão.
Estava a pensar enviar um catálogo duma 
exposição minha ao meu amigo Hélder 
Macedo que tinha escrito um poema às 
minhas sombras, publicado nesse mesmo 
catálogo.
E queria escrever uma dedicatória.
Tinha uma agulha na mão com linha de cor.
Bordei a dedicatória no papel.
Virando a folha tive uma surpresa com 
o avesso das letras: um desenho estranho, 
apenas alguns pontos a coincidir com o que 
acabava de escrever do outro lado.
E se continuasse a bordar o avesso do 
avesso e assim por diante.
Um livro que nunca acabasse.
Fiz vários, com palavras diferentes, cada 
página a transformação da precedente, 
jamais reconhecível nem legível.
Sombras?”
(Lourdes Castro, “Hereo Headphones”,  
n.º 6, 1964 [uma revista de nova poesia, 
Oxford]).  



coisa pelo correio, mas quase ninguém 
lhe respondia. Era “Mail Art”, faziam-se 
coisas muito interessantes. Um trabalho 
do Ben, que para mim é das coisas mais 
acertadas e agudas na “Mail Art”, foi 
um postal que recebi, em que de um 
lado estava escrito o meu nome e a 
minha morada, com a frase “a escolha 
do carteiro”. E do outro lado estava 
escrito o nome e a morada de outro 
amigo e a mesma frase: “a escolha do 
carteiro”. Tanto podia receber um como 
o outro. Genial.

Gostava de conversar um pouco sobre as 
“suas” sombras. Escreveu em tempos 
que “o contorno é o Menos que posso 
ter de alguma coisa, de alguém, 
conservando as suas características.” 
Como é que surgiu esta invulgar forma 
de retratar pessoas e objectos?
Há um texto que escrevi em 1963 que 
responde muito bem à tua pergunta: 
 “Foi com a serigrafia que vieram à luz 
 as minhas primeiras sombras. Fazia 
colagens com objectos e querendo 
realizar obras impressas, coloquei esses 

mesmos objectos sobre a seda pré-
sensibilizada. Obtive assim verdadeiras 
sombras projectadas. A surpresa do 
desenho, a simplicidade da forma, do 
contorno de uma sombra, da sua 
invisível presença, fascinou-me tanto 
que ainda hoje para mim é nova. Uma 
sombra tem para mim mais significado 
do que simplesmente o objecto descrito. 
É uma maneira de contemplar as coisas 
e as pessoas à minha volta”. No início 
punha só “sombra projectada” e nunca 
punha o nome correspondente porque 

quando a pessoa está identificada há 
uma tendência natural para se ver se 
está parecida com a pessoa em si, e 
não era isso que eu queria. No fundo, 
eu sabia que as características 
essenciais estavam lá, mas não era por 
aí que gostava que vissem, gostava que 
vissem apenas “alguém”. É como 
quando vês um quadro antigo do 
príncipe “X”. Como nunca o viste 
anteriormente, não sabes se está ou 
não parecido. 
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Mas já vi quadros seus com o nome  
das pessoas…
Sim, porque escrevi uma vez num 
catálogo que após dez anos diria quem 
era quem. Passados esses dez anos 
comecei, então, a escrever o nome das 
pessoas. 

Lembra-se das primeiras sombras que 
realizou?
Sim, fiz do Jan Voss, do Christo, do 
Costa Pinheiro e por aí fora. E da 
Micheline Presle, uma actriz francesa, 
éramos muito amigas.

Como captava as sombras dos seus 
retratados? Recorria à fotografia?
Não, não! Era com a pessoa à frente, 
por isso é que são só amigos e pessoas 
que eu conhecia bem. Normalmente, as 
pessoas iam lá a casa para jantar e 
depois punha o papel na parede e fazia 
o desenho da sombra, do papel passava 
para tela ou mais tarde para Plexiglas. 
Lembro-me de uma vez em que fiz uma 
exposição em Basileia, na mesma galeria 
que o Tinguely [refere-se a Jean 
Tinguely, artista suíço (1925-1991) e um 
dos fundadores do Novo Realismo, 
conhecido pelas suas máquinas]. Eu 
tinha acabado de montar a exposição e 
por acaso ele apareceu lá para falar com 
 o galerista, que de imediato me 
apresentou. Ele ficou muito interessado 
a olhar para os meus quadros e 
perguntou: «Como é que fazes isto, é 
com fotografia?» E eu respondi: «Não, é 
só desenho». Ele abraçou-me e disse: «É 
mesmo assim que se deve fazer» (risos).

Como era a sua relação com os modelos 
que lhe emprestavam a sombra?
Tive uns modelos sensacionais. Era 
engraçado, porque havia modelos que 
conseguiam ficar quietos e outros que 
não conseguiam. Porque basta tu 
respirares e o traço altera-se. Era preciso 
eu ter muita confiança com a pessoa que 
me emprestava a sombra. 

Este processo de captação demorava 
quanto tempo?
Era conforme. Às vezes de uma pessoa 
fazia várias sombras.

Por norma, era a Lourdes que pedia 
“emprestada” a sombra, ou eles é que 
lhe pediam para fazer a sombra?
Não. Eu pedia sempre: “Emprestas-me  
a sombra?” (risos). E para os lençóis foi 
a mesma coisa, mas em vez de estarem 
sentados, estavam deitados no chão. 
Era… e gostavam, gostavam! Estavam  
 a descansar.

Ainda sente vontade de pedir sombras 
emprestadas para desenhar?
Fazer, fazer propriamente não.

O que está a fazer neste momento?
Gosto de estar no jardim comigo, com  
os bichinhos que passam, os pássaros  
e as árvores, muitas plantadas por nós  
(o Manuel Zimbro e eu) e que hoje dão 
sombra. Criar sombra. Mostrar a sombra, 
como na nossa exposição em Serralves,  
a da Magnólia à entrada. Aliás, “Pelas 
Sombras”, o filme que a Catarina Mourão 
fez comigo, revela parte disso!

BORDADO DA MADEIRA
MAIS DE 150 ANOS A FAZER HISTÓRIA COM A AGULHA E O DEDAL

Catarina Cruz

Design

A história do bordado da Madeira e a 
do próprio arquipélago cruzam-se e 
confundem-se, fundindo-se muitas vezes 
numa só. Tradição com mais de 150 
anos, esta arte da agulha é não só um 
símbolo da ilha, como também já foi um 
dos mais pujantes impulsionadores da 
economia insular. Alberto Vieira, 
historiador madeirense e presidente do 
Centro de Estudos de História do 
Atlântico, debruçou-se sobre esta arte e 
ofício no seu livro “Bordado da 

Madeira”, editado em 2006 a convite de 
uma das mais antigas fábricas a 
produzir este bordado. “Para mim, como 
historiador, que tinha conhecimento 
apenas do bordado como produto 
relevante num momento determinado da 
História da ilha, foi a descoberta de 
outras realidades subjacentes ao 
produto”. São estas outras realidades, 
humanas, técnicas e artísticas, que 
conferem a afamada singularidade do 
bordado madeirense. 
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Feminino, delicado e minucioso. Três 
adjectivos que reflectem este universo 
coroado pela figura da bordadeira. O 
desenho, o picotado e a estampagem 
são as fases que o tecido percorre antes 
de chegar às mãos destas mulheres, que 
de agulha presa aos dedos dedicam 
horas a passar a linha pelo pano. Se 
hoje o processo criativo é da 
responsabilidade do desenhador, o 
ponto de cada bordadeira continua a ser 
um sinal distintivo em cada peça. 
Contudo, nos primórdios desta arte, que 
não cede facilmente aos avanços 
tecnológicos, o domínio da bordadeira 
sobre a peça era total. Segundo o 
historiador, a grande evolução técnica 
data “da década de oitenta do século 
XIX, com a presença dos alemães, que 
trouxeram para a ilha novos 
equipamentos”. A estampagem, por 
exemplo, surgiu nessa altura, o que 
“facilitou a passagem do desenho para 
os panos”, mas ao mesmo tempo “veio 
obrigar a uma uniformização dos 
mesmos, retirando espaço à criatividade 
da bordadeira.” 

Volvidos quase dois séculos, este 
bordado tem orgulho em manter-se 
genuíno e manual, assimilando 
pontualmente novas tecnologias. 
“Estamos perante um produto 
tradicional, em que a inovação é rara e 
quando acontece gera, por vezes, atritos 
 e demora a implantar-se”, sintetiza. 

A tradição neste bordado passa 
também pelos seus desenhos, inspirados 
na rica vegetação da Madeira. Flores de 

diferentes tamanhos, cores e feitios 
ornamentam peças de linho, seda ou 
cambraia, conferindo-lhes um valor 
simbólico que alimenta o “imaginário” 
da ilha.  

Ao contrário do valor simbólico, que 
se mantém intacto, o valor económico do 
bordado da Madeira tem decrescido. 
“Penso que ficará como um produto 
raro, de inestimável valor, para 
momentos especiais. Por isso, acabará 
por ter um valor residual na economia, 
comparado com aquilo que foi em 
outros tempos”, avalia o historiador. 

Apesar dos esforços que o Governo 
Regional tem feito para preservar, 
promover e actualizar esta tradição, com 
a criação de estruturas como o Centro de 
Moda e Design, o historiador reconhece 
que o futuro é um lugar incerto. Um 
obstáculo à “continuidade” desta 
tradição “está precisamente na 
passagem do testemunho de forma 
alargada às novas gerações”. Para 
Alberto Vieira, as escolas poderão 
desempenhar aqui um papel importante, 
arrancando ao passado lições para o 
futuro.  

Tradição e herança, de pais para 
filhos, hoje o bordado continua a ser 
presença no quotidiano do arquipélago 
e valorizado pela sociedade, que 
reconhece esta arte do “ponto a ponto/ 
do pesponto/ caseado/ cavaquinha/ 
ponto corda/ vai ao centro/ faz por 
dentro/ faz por fora/ faz a flora” (“Toada 
Bordada”, de Leandro Jardim).



Em 2008, foi curador e autor dos textos 
do catálogo da exposição “Obras de 
Referência dos Museus da Madeira”. 
Como caracteriza o acervo museal da 
região?
Os Museus da Madeira possuem um 
património artístico 
de grande 
interesse a nível 
nacional. É 
revelador desse 
Portugal da 
diáspora, oceânico, 
ainda muito 
desconhecido. Em 
muitos casos é 
surpreendente, 
pela existência de 
obras de arte em 
quantidades 
apreciáveis e de 
grande qualidade. 
Lembro-me a título 
meramente de 
exemplo da 
ourivesaria 
portuguesa do 
início do século 
XVII.

Esta mostra fazia 
parte do projecto 
MUSEUMAC – Rede 
de Museus 
Madeira-Açores-
Canárias. 
Considera que a parceria entre 
arquipélagos ajuda a valorizar o 
património museológico e, de alguma 
forma, a credibilizá-lo nos contextos 
além-mar?
A exposição Obras de Referência dos 
Museus da Madeira foi um projecto que 
se enquadrou nesse contexto, no qual 
decorreram outras actividades, e que 
buscava pontes atlânticas na identidade 
cultural. Decorreu primeiro no Museu de 
Arte Sacra do Funchal e, depois de muito 
ampliada, esteve presente na Galeria D. 
Luis do Palácio Nacional da Ajuda, em 
Lisboa.

Como funciona o mercado da Arte na 
Madeira?
Não funciona, é residual. Já existiu um 
grande antiquário, João Wetzler, das 
Galerias da Madeira, de cariz 
internacional. Existem esforços nas 

últimas décadas, 
sobretudo na arte 
contemporânea, e 
pela mão da 
Galeria Porta 33.

Escreveu em 
tempos que “a 
Madeira, ao longo 
do século XX, foi 
marcada por 
algum pioneirismo 
na defesa e 
divulgação do seu 
património 
artístico”. Que 
novos desafios há 
 a responder no 
século XXI para 
continuar este 
pioneirismo?
O Património 
cultural, artístico 
neste caso, é 
fundador da 
identidade de um 
lugar. Não 
poderemos pensar 
o futuro, neste 
mundo 

globalizado, sem trazer connosco o que 
nos diferencia. Estou convencido de que 
uma parte fundamental do nosso 
potencial turístico, e estou a falar do 
país, está no património cultural. Sem 
ele perderíamos um fundamento 
estratégico do nosso futuro.

FRANCISCO CLODE 
SOUSA

DIRECTOR DE SERVIÇOS DE MUSEUS DA DIRECÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS 
Catarina da Ponte

Colecções
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Aos 21 anos, a galeria Porta 33 está 
em plena maturidade. O trabalho de 
dinamização deste espaço por dois 
dedicados funchalenses, Maurício Pestana 
Reis e Cecília Vieira de Freitas, tornou-se 
um farol cultural para a Madeira e para o 
continente. Da insularidade fizeram a sua 
maior virtude, mas os constantes apertos 
financeiros relembram-lhes que, apesar 
de os homens não serem ilhas, estas 
continuam a sê-lo, com os 
constrangimentos geográficos inerentes à 
sua condição.

Um diploma legal aprovado pela 
Assembleia da República, em 2005, 
deixou perplexos os dinamizadores da 
Porta 33 e os artistas madeirenses, que se 
viram impedidos de apresentar qualquer 
pedido de apoio ao Ministério da Cultura. 
Em entrevista à EFEMÉRIDE, Maurício 
Reis, um dos fundadores da Porta 33, 
entende a atitude do governo como uma 
expressão da “falta de cidadania, que 
remete para o problema cíclico da 
modernidade em Portugal enquanto 
espírito crítico, atenção aos outros e à 
comunidade na qual vivemos”.

A Porta 33 nasceu no Funchal, em 
1989, data que nos parece recente, mas 
à qual o país sofria ainda de enormes 
carências artísticas. É difícil imaginar um 
panorama em que instituições como a 
Fundação de Serralves ou o Centro 
Cultural de Belém não existiam, em que o 
Museu do Chiado estava fechado e o 
Ministério da Cultura ainda não fora 
criado. Se no continente a situação podia 
ser colmatada pelas galerias, já na 
Madeira instituições que dessem a 
conhecer fenómenos da cultura 
contemporânea eram inexistentes.

É neste contexto e “do espírito generoso 
próprio dos jovens”, sublinha Maurício, 
que surge a vontade de criar um espaço 
cultural no Funchal. Uma casa para os 
artistas onde estes pudessem permanecer 

durante longas temporadas, criando 
projectos de raiz com uma forte relação 
com o espaço, expondo essas peças 
inéditas que, simultaneamente, fossem 
divulgadas através de colóquios e visitas 
guiadas. 

Na Rua do Quebra Costas, 33, 
cruzaram-se durante os últimos 21 anos 
artistas, críticos, responsáveis de 
instituições, obras de arte, publicações e 
públicos variados. Esse património vivo 
de experiências foi sendo enriquecido 
pelas novas gerações de artistas 
contemporâneos. Nas paredes, já foram 
expostas obras dos melhores artistas 
portugueses da actualidade nacional e 
internacional, tendo sido recentemente 
enriquecida essa realidade pelas 
exposições organizadas em torno da 
Colecção Madeira Corporate Services, ali 
depositada entre 2005 e 2008. Ao longo 
dos anos colocar a Madeira no mapa 
artístico tornou-se uma realidade mais 
tangível. 

Constituída como associação cultural 
privada, sem fins lucrativos, a Porta 33 
foi, no entanto, face à ausência óbvia de 
mercado local, levada a direccionar-se 
para a vertente de serviço público e para 
a criação de públicos que passaram a 
visitá-la e a reconhecê-la como sua. A 
casa unifamiliar que alberga a Porta 33 
contém hoje, além da galeria onde são 
realizadas as exposições, um espaço de 
residência e trabalho para os artistas, 
uma livraria vocacionada para a poesia e 
o ensaio, uma videoteca e um centro de 
documentação muito solicitados pelas 
escolas. 

A Porta 33 foi considerada uma 
instituição de Utilidade Pública por 
resolução do Conselho do Governo 
Regional da Madeira, o que não impediu 
que os apoios, já escassos, tardassem a 
chegar. As constantes deslocações dos 
artistas, que a actividade da Porta 33 

PORTA 33
Margarida Rocha de Oliveira

Artes Plásticas



implica, saem caras. Hoje, as low cost 
ajudam, mas como tantos outros agentes 
culturais, Maurício cedo se habituou a 
“esticar” os apoios. Entre 2002 e 2009, o 
custo de arrendamento da casa que 
alberga a Porta 33 (�30.000) representou 
mais de metade dos apoios somados na 
Região Autónoma da Madeira, incluindo 
os da Câmara Municipal do Funchal, por 
exemplo. O Instituto de Arte 
Contemporânea, dirigido pelo artista 
Fernando Calhau, deu-lhes alguma 
“folga” enquanto existiu. Maurício conta 
que, nessa altura, “havia um olhar para 
o país inteiro, não só para Lisboa, o Porto 
ou artistas com mais repercussão 
mediática”.

Beneficiando deste olhar, a Porta 33 
participou durante anos consecutivos, 
entre 1997 e 2004, na feira de arte 
contemporânea ARCO, em Madrid, onde 
apresentou projectos de raiz de Lourdes 
Castro, João Penalva, Pedro Cabrita Reis 

ou Rigo que projectaram a galeria no 
panorama internacional artístico. Depois 
disso, beneficiaram de ajudas pontuais a 
que, em 2008, se soma o projecto MAR 
– Madeira Artistas em Residência, uma 
candidatura ao programa INTERVIR+, 
que veio dar maior intensidade à prática 
da actividade da Porta 33. 

Mais recentemente, para celebrar o 
20.º aniversário, Maurício e Cecília 
conseguiram criar uma bolsa de estudo 
anual cujo primeiro beneficiário foi o 
artista madeirense Nuno Henrique. Esta 
bolsa vem reforçar a ideia fundadora da 
Porta 33 e mostrar que a galeria, apesar 
de alguns entraves financeiros, se 
mantém de boa saúde e fiel aos 
princípios que sempre a nortearam. Hoje, 
Maurício Reis admite que as expectactivas 
foram superadas - “a atitude de força da 
Porta 33 é tentar melhorar a vida em 
comunidade e nesse sentido podemos ver 
o nosso trabalho como uma missão”.

FRANCISCO 
ALBUQUERQUE

UMA REFERÊNCIA NO VINHO DA MADEIRA
Catarina Cruz

Vinhos

Nascido numa família ligada à 
produção de Vinho da Madeira, 
Francisco Albuquerque cresceu no seio 
da cultura deste néctar. Desde criança 
que conhece o cheiro da vindima, e 
como enólogo provou o sucesso em 
2008, ao tornar-se o primeiro a receber 
o prémio “Winemaker of The Year” três 
vezes consecutivas. 

Enólogo da Madeira Wine Company 
(MWC) há 20 anos, Francisco 
Albuquerque conhece o segredo do 
crescente êxito deste símbolo insular. “O 
Vinho da Madeira é um vinho único e, 
como tal, tem o seu terroir e 
determinadas características que o 
tornam inimitável, nomeadamente o seu 
bouquet, que é verdadeiramente 
inesquecível para quem o prova”. O 
especialista descreve estes vinhos como 
“concentrados e exuberantes” e destaca 
o que o paladar retém: “notas intensas 
de especiarias, bálsamos, torrefacção, 
frutas cristalizadas, frutos secos e 
brandy”. Detalhes que despertam a sede 
dos mais gulosos. 

Para o enófilo apreciador de Vinho da 
Madeira, o leque de escolhas é variado, 
com quatro graus de doçura (seco, meio 
seco, meio doce e doce) nas castas 
tintas, que originam a maioria dos 
vinhos comerciais, ou nas cinco castas 
brancas: sercial, verdelho, boal, 
malvasia e terrantez, para vinhos secos, 
meio seco, meio doce, doce ou ainda 
doce com fim de boca seco, 
respectivamente.

A crescente popularidade que o Vinho 
da Madeira tem vindo a adquirir no 
estrangeiro é motivo de orgulho para 
este embaixador da MWC, que sente que 
os galardões recebidos são uma grande 
honra para uma região pequena e com 
pouca escala comercial. 

Apesar de ainda se encontrar no 
segredo de Baco, em 2011 pode 
esperar-se desta casa um vinho da 
Madeira muito especial, para 
comemorar o bicentenário da marca 
Blandy’s, a menina dos olhos destes 
produtores madeirenses.



Artes Plásticas
“INSULA”
VASCO ARAÚJO

A galeria funchalense Porta 33 
apresenta uma exposição do artista 
Vasco Araújo (Lisboa, 1975), 
especificamente produzida para o 
espaço. Como vem sendo apanágio 
 da galeria, que incentiva os artistas 
 a trabalharem as especificidades 
do local, “Insula” trabalha a ideia 
da insularidade através de um 
vídeo, cujas imagens foram 
captadas na Madeira,  
e de um conjunto de desenhos que 
se inspiram na ideia de ilha da 
Idade Média. Recorrendo a um 
imaginário muito próprio dessa 
época, Vasco Araújo desenhou 
ilhas, umas verdadeiras outras 
inventadas, em grande formato.
Até 22 de Janeiro 2011,  
Porta 33, Rua do Quebra Costas,  
Funchal, Madeira

“PASSAGENS”
Ana Costa, Paolo Fiorenzo, 
Margarida Jesus, Mariana Pereira e 
Tomás Louro
“Passagens” resulta de um dos 
concursos lançados pela Ermida 
N.ª Senhora da Conceição em 
parceria com o IADE (Escola 
Superior de Design, Marketing  
e Publicidade), que desafiou os 
alunos de Mestrado deste 
estabelecimento de ensino a 
criarem projectos de Design de 
Espaços Efémeros, Design 
Industrial  
e Design Visual. Nesta exposição, 
poderá ver algumas soluções 
encontradas pelos vencedores.
Até 19 de Dezembro 2010,  
Ermida N.ª Senhora da Conceição, 
Travessa do Marta Pinto, 21, Lisboa

Design
TEDxPORTO

“TED” (Tecnologia, Entretenimento 
e Design) é um evento anual onde 
alguns dos principais pensadores e 
criadores mundiais são convidados 
a partilharem aquilo que mais os 
entusiasma. Os participantes já lhe 
chamaram “o melhor spa para a 
mente” e “uma viagem de quatro 
dias ao futuro”.
Desta vez os oradores serão Peter 
Joseph, Bento Amaral, Mark Boyle 
 e Celso Grecco. E mesmo que os 
nomes lhe digam pouco, esteja 
atento a este evento porque por ele 
já passaram Bill Gates, Al Gore, 

Phillippe Starck ou Gordon Brown.
21 de Março 2011,  
08h30 às 19h30,  
Casa da Música, Porto

Joalharia
“MADEIRA BORDAD’A  

PRATA”
ALEXANDRA CORTE-REAL

Inspirada pela região madeirense, 
Alexandra Corte-Real apresenta 
nesta exposição peças únicas de 
joalharia que denotam uma 
atenção especial a características 
locais como o tradicional bordado 
da Madeira ou as suas flores. Em 
jóias, mas também em acessórios 
como malas ou écharpes, a artista 
aplica o bordado da Madeira de 
forma surpreendente, que passa 
por vezes pelos fechos das peças. 
Da associação do nome do 
arquipélago ao material com o 
mesmo nome nascem ainda peças 
que terão na sua composição 
madeiras nobres como o ébano,  
o pau-rosa e violeta ou o buxo, 
demonstrando que da simbiose 
entre joalharia contemporânea e 
as artes tradicionais podem nascer 
peças com um interesse acrescido.
Edif. Teatro Municipal do Funchal, 
Av. Manuel de Arriaga, 
 Funchal, Madeira
De 16 a 28 de Dezembro 2010

Vinho
GUIA POPULAR DE VINHOS 

2011
Saiba quais os vinhos que valem 
verdadeiramente a pena com a 
reedição deste guia da autoria do 
enólogo e crítico Aníbal Coutinho. 
Em 2009, a publicação foi 
considerada o Best Wine Guide in 
Portugal, nos Gourmand World 
Cookbook Awards.  
A nova edição conta com a 
contribuição de Michael Olivier e 
Neil Pendock, dois conceituados 
cronistas de Vinhos na África do 
Sul. Saiba mais em  
http://w-anibal.com/

Banda Desenhada
CURSOS ARCO 

O ARCO - Centro de Arte & 
Comunicação Visual propõe várias 
formações de curta duração.  
Se sempre teve vontade de 
perceber melhor  
o mundo da banda desenhada e 
de desenvolver conhecimentos 

nesta área, inscreva-se num dos 
cursos que o ARCO propõe para 
2011. Cartoon político ou banda 
desenhada erótica são duas  
das propostas mais tentadoras  
da escola.  
Novos cursos a partir  
de Janeiro 2011.  
Saiba mais em http://www.arco.pt

Revistas
UP INFLIGHT

Distribuída nos voos da TAP,  
a UP veio abrir novos horizontes  
às revistas que encontramos  
em aviões.  
A UP é não só a primeira revista de 
bordo com um impacto nulo no 
clima, como uma das publicações 
mais interessantes do ponto de 
vista visual e de conteúdos. Se 
viajar, encontre na UP dicas 
alternativas mas realistas sobre os 
destinos para onde a TAP voa e 
que lhe darão ainda mais vontade 
de partir, mas descubra também os 
segredos bem guardados do que 
 de melhor se faz em Portugal, 
artigos bem informados e cheios de 
criatividade  
que também dão vontade de 
chegar. Revista mensal gratuita 
disponível em todos os voos da TAP.

ESSENTIAL
A Essential é uma revista bilingue 
em português e inglês para todos 
aqueles que se interessam por 
viagens, lifestyle, moda, 
gastronomia, vinhos e imobiliário. 
Bastante abrangente, a Essential 
prima por um design elegante e 
pode ser encontrada em quatro 
versões: Lisboa, Algarve, Madeira  
e Açores, podendo servir de guia 
turístico. Revista bimestral 
disponível nas bancas em Lisboa, 
Algarve, Madeira e Açores.

TIME OUT Lisboa e Porto
Se gosta de estar sempre a par de 
eventos, lojas, restaurantes e de 
todas as actividades que tirem 
melhor partido do seu tempo livre, 
a Time Out é a revista certa para 
si. Um guia urbano presente nas 
cidades mais cosmopolitas do 
mundo que lhe pode ser muito útil 
 no cinzentismo do inverno.
Nas bancas todas as quartas-
feiras, Lisboa e Porto.
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