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NESTA EDIÇÃO PROPOMOS UM ELOGIO À TRANSMISSÃO DE SABERES 
E, EM ESPECIAL, À EXCELÊNCIA DAS ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS, 
FOCANDO A GRANDE REFERÊNCIA NACIONAL DESTA ÁREA - A 
FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA (FRESS). VISITÁMOS 
AS SUAS 18 OFICINAS E CONVIVEMOS DE PERTO COM O PATRIMÓNIO 
HUMANO QUE CONSERVA E PERPETUA A ARTE DOS OFÍCIOS. MESTRE 
PENA, O NOSSO CICERONE, INGRESSOU NA FRESS COM APENAS 
DOZE ANOS. CONVERSÁMOS COM ELE E ARRISCAMOS AFIRMAR QUE 
ESTAMOS PERANTE O MAIOR “PATRIMÓNIO VIVO DA HUMANIDADE 
 NAS ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS”.
CONVIDAMO-LO NÃO SÓ A ENTRAR NAS OFICINAS, MAS TAMBÉM A 
VISITAR O MUSEU DE ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS, SITUADO 
NO PALÁCIO AZURARA, NO LARGO DAS PORTAS DO SOL, EM ALFAMA, 
CONCEBIDO PELO SEU FUNDADOR COM O INTUITO DE CRIAR “O 
BOM GOSTO” DOS ARTÍFICES DAS OFICINAS E DE TODOS OS 
INTERESSADOS. AQUI SE PODEM ENCONTRAR ORIGINAIS DO SÉCULO 
XVI AO SÉCULO XIX, MAS A “CASA NÃO CHEIRA A PÓ”, GARANTE LUÍS 
CALADO, PRESIDENTE DA FRESS, ATÉ PORQUE O MUSEU TEM 
ACOLHIDO E FOMENTADO NOVOS PROJECTOS DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA, COMO NOS EXPLICA A SUA DIRECTORA, 
CONCEIÇÃO AMARAL.
ESTA É TAMBÉM UMA EDIÇÃO ESPECIAL PARA NÓS, JÁ QUE 
COMPLETAMOS 8.760 HORAS DE UM ANO “EFEMERIDIANO”. UMA 
VEZ QUE NO PRÓXIMO ANO TENCIONAMOS ASSINALAR NOVAMENTE 
ESTA E OUTRAS EFEMÉRIDES, O PROJECTO TRAVESSA DA ERMIDA 
DESAFIOU O COLECTIVO CRIATIVO VIVÓEUSÉBIO A DESENVOLVER UM 
RELÓGIO SWATCH PERSONALIZADO. O RESULTADO É UM SWATCH 
LITERALMENTE ENLATADO NUMA EMBALAGEM DE CONSERVA À MODA 
ANTIGA.
E PORQUE A CRIATIVIDADE E A TRANSVERSALIDADE SÃO CONCEITOS 
INERENTES AO PROJECTO TRAVESSA DA ERMIDA, BRINDAREMOS NESTA 
RENTRÉE COM UM NOVO VINHO, O DA TRAVESSA DA ERMIDA, CRIADO 
PELO ENÓLOGO RUI REGUINGA, COM QUEM APROVEITÁMOS PARA 
CONVERSAR.  
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● A Alta de Lisboa tinha, até aos anos 80, várias 
marcenarias, que foram rareando até não existir 
praticamente nenhuma. Tudo era feito à mão e as 
encomendas eram muitas. Hoje, escasseiam aqueles que 
trabalham a madeira manualmente. Noutras paragens, a 
Norte,  fabricam-se em grandes quantidades mobiliário 
de baixo custo quase sem intervenção humana e, em 
grandes superfícies, é possível conseguir muita 
quantidade a baixo custo. Fomos conhecer um lugar 
onde o trabalho manual ainda vale ouro, onde pulsa a 
vida das artes decorativas portuguesas através de uma 
hierarquia de aprendizes, oficiais e mestres: as oficinas 
da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva.
● Dirigem-se a este espaço no Largo das Portas do 
Sol, em Alfama, encomendadores que querem ver os seus 
bens restaurados ou adquirir cópias de peças do Museu 
Nacional de Arte Antiga, do Palácio de Queluz ou de 
qualquer outra fonte. Os pedidos mais frequentes passam 
pelo mobiliário, os tapetes, a pintura, a porcelana e a 
faiança, a arte sacra, os livros novos ou antigos para 
serem encadernados ou decorados. São centenas de 
metros quadrados com aprendizes de todas as áreas, em 
18 oficinas, onde se trabalham materiais como madeira, 
bronze e latoria, prata e ouro, porcelana e faiança, 
tapeçaria e pintura decorativa e mural, papel e couro. Em 
cada uma das salas prevalece, como há cinquenta anos, 
o retrato de Ricardo do Espírito Santo Silva. Mestre Pena, 
o nosso cicerone, mostra-nos que é possível adaptar a 
obra ao cliente, quer em termos de medidas, quer em 
termos de materiais. O ideal é reproduzir tal e qual, mas 
há sempre uma marca da Fundação com a data, para 
prevalecer a verdade do tempo, embora se possa 
encontrar a “mão” de cada um dos intervenientes nas 
peças. Cada uma delas transporta o saber único de quem 
a trabalhou.
● José Pena entrou para as oficinas aos 12 anos 
como aprendiz de marcenaria. Apesar da tenra idade, 
nutria já um gosto por esta área. Oriundo de Aguiar da 
Beira, foi para casa de um tio, na Bica, que o ajudou a 
integrar-se nas Oficinas. Como aprendiz, servia todas as 
áreas de segunda a sábado e aquecia a caldeira do grude 
antes de todos entrarem ao serviço. Ia observando e 
sendo observado, pois só alguns aprendizes eram 
ensinados de perto. Joaquim Loureiro, o seu primeiro 
mestre na marcenaria, disponibilizou-se a explicar a 
Pena tantas vezes quanto necessário e isso marca-o até 
hoje, dando continuidade ao método através dos seus 

alunos. Desde essa altura, foram anos de trabalho prático 
e teórico. Tinha aulas de História da Arte, História do 
Mobiliário ou Desenho do Ornato nos intervalos do 
trabalho oficinal. Este banho de aprendizagem era 
intensivo, uma educação completa que permitia o 
desenvolvimento dos alunos dentro da instituição.
● Manuseando o metro, o ferro afiado, o graminho, 
o formão e o maço, o esquadro e os moldes, entre muitos 
outros utensílios próprios do ofício, José Pena foi 
evoluindo da obra mais simples à mais pormenorizada, 
“achando as linhas que requerem um saber fazer”, afirma 
 o Mestre. Depois de quatro anos como aprendiz, foi 
ajudante, oficial e, muitos anos depois, mestre. José Pena 
realça o valor do trabalho prático – “os alunos sabem 
mais depois de um mês nas oficinas do que durante os 
três anos de bacharelato”, afirma com orgulho. “Não há 
computador que os ajude se não souberem ver a peça e 
interpretar os seus diferentes corpos, transportando-os 
para o desenho”. 
● Se antigamente havia 32 pessoas na marcenaria, 
hoje existem oito, quase todas formadas na própria 
Fundação. Aquelas que encontramos a trabalhar na 
marcenaria e nos outros ofícios são jovens na casa dos 
trinta anos. É o caso de Susana Duarte, que está em estágio 
profissional nesta oficina. Depois de ter concluído um 
curso de três anos no Instituto de Artes e Ofícios (IAO), 
destaca o rigor da aprendizagem. Cristina, formada 
também no IAO, já há quase nove anos na oficina, afirma: 
“Quem aqui estuda deseja sempre ficar a trabalhar nestas 
oficinas”. Apesar de haver dias mais cansativos, as duas 
mulheres, entre as muitas outras que aqui trabalham, não 
temem o trabalho nem os calos que lhes adornam as mãos.
● Destas salas saíram peças ilustres, como as 
dezenas de candelabros, móveis e outros objectos 
decorativos que ainda hoje ornam o Hotel Ritz ou tantas 
peças para as embaixadas portuguesas. Hoje, é na loja 
dentro do Museu que se vendem algumas das obras feitas 
aqui. As encomendas completamente novas ainda vêm 
espantar quem se formou num certo “gosto”. José Pena 
pode não entender as linhas direitas, nem algumas 
encomendas que chegam à oficina, por não requererem 
tanto trabalho nos embutidos ou nas curvas, mas gosta de 
pôr o saber à prova e o trabalho mais difícil é aquele que 
mais prazer lhe dá a pôr em prática. As suas mãos e o seu 
saber tornam-no património vivo da humanidade nas 
artes decorativas portuguesas – um tesouro transmitido a 
quem quiser aprender.

OFICINAS DA 
FUNDAÇÃO RICARDO 
DO ESPÍRITO SANTO 

SILVA
MEMORABILIA DE UM MESTRE MARCENEIRO

MARGARIDA ROCHA DE OLIVEIRA 

À CONVERSA COM...
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LUÍS CALADO
FOI VICE-DIRECTOR DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS E PRESIDENTE DO INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO 

ARQUITECTÓNICO (IPPAR), PASSOU PELO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DESDE 2005 DIRIGE A FUNDAÇÃO  
RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA (FRESS). A CONSERVAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DAS ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS 

CONTINUA A SER A GRANDE MISSÃO DA FRESS DEIXADA PELO FUNDADOR,  
MAS “A CASA NÃO CHEIRA A PÓ”, GARANTE LUÍS CALADO. 

CATARINA DA PONTE

MANAGING CULTURAL HERITAGE

▲ Que missão lhe foi confiada quando entrou para a 
FRESS em 2005?
■ Dar continuidade ao projecto de uma casa criada 
em 1953 que tem características muito próprias. Foi-me 
pedido tudo aquilo que estava ao meu alcance para 
garantir a sobrevivência da casa, reforçar as áreas que 
tinham de ser reforçadas e, sobretudo, resolver um 
problema financeiro bastante estrutural. Trata-se de uma 
casa que está inserida na área cultural e patrimonial e, 
como sabemos, as entidades ligadas à cultura dificilmente 
são auto-sustentáveis. Este é um projecto que não tem 
tido o devido apoio por parte do Estado. 
▲ É difícil conciliar um património humano tão rico, 
composto por pessoas com quarenta anos de casa, com os 
novos desafios que a FRESS promove e acolhe?
■ Esta casa tem excelentes técnicos a vários níveis, 
sobretudo da arte de saber fazer, porque têm uma vivência 
e uma aprendizagem prática extraordinária. Tentamos que 
haja uma abertura à contemporaneidade, procuramos 

trazê-los para a realidade de uma casa que tem um 
potencial destes, sem danificar, sem menosprezar, sem 
alterar a essência e a riqueza cultural que está no saber 
fazer deles. Pretendemos uma abertura para o exterior, 
porque a casa não cheira a pó, a casa não morreu, cada 
ano que passa é um ano de vida desta casa.
▲ Que estratégias e projectos tem para a FRESS? 
■ Para além da missão de perpetuar “o saber fazer”, 
esta casa tem um sector cujo potencial pode ser ainda 
melhorado. Refiro-me à área da conservação e restauro. 
Temos bons mestres e técnicos do “saber fazer”, bons 
técnicos e bons coordenadores na área da conservação e 
restauro e temos duas escolas onde se ensina, precisa-
mente, essa sabedoria. Será uma área a potencializar, até 
porque o nosso país está a necessitar de bastantes 
intervenções patrimoniais.
▲ Considera, portanto, que o Estado se devia 
articular com a FRESS para cuidar do património 
nacional?

■ Sim, e quando digo património não me refiro 
apenas ao património classificado (talha, pintura, igrejas, 
mosteiros, museus). Existe outra vertente que também é 
patrimonial e que não estamos a citar aqui: os edifícios 
históricos, os centros históricos, os palácios, palacetes, 
que têm componentes artísticas incorporadas nessas 
épocas, e aqui entramos no domínio das Artes Decorati-
vas, que requerem um “saber fazer”. Portanto, valeria a 
pena o país começar a olhar para estas obras não só de um 
ponto de vista da construção civil, mas também do ponto 
de vista patrimonial. A construção civil é metro quadrado 
e o património tem de ser olhado da mesma maneira que 
se olha para um paciente.
▲ A Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 
continua a ser uma referência na área da conservação e 
restauro em Portugal?
■ É a grande referência nacional, reconhecida por 
algumas entidades com prestígio internacional. É o único 
projecto deste tipo que se conhece na Europa onde se 

conciliam as oficinas com os técnicos de restauro e o 
ensino. Não é um projecto de massas, nem o pode ser, 
porque esta casa faz análises em profundidade, privilegi-
ando a qualidade. Daí que se demore mais tempo, daí que 
as pessoas digam que é mais caro, daí que a preparação 
seja mais demorada, mas só assim se consegue garantir a 
essência, o prestígio e a qualidade que a casa tem.
▲ De que forma a família Espírito Santo se relaciona 
com o projecto FRESS?
■ A família não se imiscui na gestão do projecto. Há 
um representante da família nos estatutos do conselho 
directivo. O grande mecenas desta casa é o Banco Espírito 
Santo através do apoio financeiro e logístico. Por outro 
lado, os membros da família têm sido inexcedíveis pelo 
carinho, apoio e cuidado que têm tido para com esta casa. 
Toda a família tem muito afecto pelo projecto que o avô 
deixou ao país. Portanto, há um grande apoio por parte da 
administração e, depois, há um grande apoio pessoal por 
parte da família que eu considero exemplar.
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TRAVESSA DA 
ERMIDA. 

 É SERVIDO?
CATARINA CRUZ

VINHOS

● “Apresenta uma cor granada, aroma intenso, com 
notas de frutos pretos (amoras silvestres), e no paladar é 
encorpado, equilibrado e com taninos suaves.” É assim 
que o enólogo Rui Reguinga descreve o vinho que está a 
criar em exclusivo para o Projecto Travessa da Ermida. 
Produzido na região do Dão, pela Casa da Carvalha, este 
vinho, que dentro em breve será servido na Enoteca de 
Belém e não só, foi elaborado com castas de Touriga 
Nacional e Alfrocheiro e estagiado 12 meses em barricas 
 de carvalho francês. 
● Neto de um produtor de vinhos e com uma vasta 
experiência na área da viticultura e enologia, Reguinga, 
que já foi eleito “Enólogo do Ano” pela Revista de 

Vinhos, associou pela primeira vez o seu nome a um 
projecto cultural. Para o enólogo, esta é uma experiência 
gratificante até pela relação directa que considera existir 
entre o vinho e a arte. 
● “Na elaboração de um vinho existe muito de 
criatividade e arte, desde a selecção das castas, a 
vinificação, o tipo e o tempo de estágio dos vinhos, até 
chegarmos à parte em que o enólogo coloca a sua 
‘assinatura’ que é o lote final”, defende.
● Fica o desejo de saber até onde nos leva a 
degustação deste vinho, assinado por um enólogo que já 
percorreu as vinhas de países como a Nova Zelândia, 
Austrália, Chile, Estados Unidos, Argentina ou Itália.

● Calçada portuguesa. Latas de conserva. Relógios. 
Três elementos que se fundiram na mais recente criação 
do colectivo de design Vivóeusébio: uma edição limitada 
de 500 relógios da Swatch representativos da cidade de 
Lisboa. O convite partiu da Travessa da Ermida de 
Belém, que já acalentava o desejo de poder trabalhar com 
os jovens criativos, e foi imediatamente aceite.  
● Apesar de existirem formalmente desde o ano 
2006, os seis membros do Vivóeusébio, formados em 
Design de Comunicação, trabalham juntos desde o 
terceiro ano de faculdade. O nome pelo qual se 
apresentam, evocando uma portugalidade revivalista, é 
também herança desse tempo, quando três deles partiram 
para Itália, ao abrigo do programa Erasmus, e se viram a 
braços com a necessidade de escolher um apelido que 
lhes identificasse a campainha da porta. Assim, no meio 
 de “Grecos” e “Pezzottis”, surgiram os “Vivóeusébio”, 
nome que, mais tarde, viria a ser adoptado pelo colectivo. 
“Somos muito atentos às referências populares e todos 
nós nos identificamos com esse universo”, justifica Joana 

Sobral, uma das designers, e João Silva acrescenta que 
este é um nome que lhes dá alguma “informalidade”. 
● No meio dos catálogos, revistas e livros com que 
costumam trabalhar, a proposta de criar um relógio foi 
um desafio. “Era uma área que ainda não tínhamos 
explorado, nunca tínhamos feito um relógio e nunca 
tínhamos trabalhado para um público tão alargado”, 
explica Joana, referindo-se aos milhares de fãs que a 
Swatch tem em todo o mundo. “O interesse do projecto 
era podermos extravasar e não ficar limitados àquilo que 
seria esperado para um relógio e para a sua embalagem”.  
● 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.  
● “O que é um relógio Swatch? O que é Lisboa? Que 
ideia temos para representar Lisboa? O que já foi feito?”. 
● “Ao longo da pesquisa fomos percebendo que não 
havia nenhum Swatch representativo de Lisboa”, explica 

DESIGN

VIVÓEUSÉBIO
SWATCH EM LATA COM CARIMBO LISBOETA

CATARINA CRUZ



Joana, fazendo referência a outros Swatch de assinatura 
portuguesa, como o “Rio Douro Cor de Prata”, de Siza 
Vieira, que representa o Porto, ou “monte da lua”, de 
Sintra. Esta lacuna abriu-lhes toda uma cidade de 
tradições, memórias e estórias modernas para explorar.   
● Se ao início dispararam ideias em várias 
direcções, consequência natural de um brainstorming a 
seis, cedo convergiram num conceito para a embalagem, 
que viria a nortear todo o projecto. 
● A imagem faz qualquer português esboçar um 
sorriso. Ao invés da sardinha, da cavala ou das lulas em 
molho de tomate, cuidadosamente comprimidas nas latas 
 de conserva, os Vivóeusébio alimentam o desejo de 
novidade dos coleccionadores da Swatch com um relógio 
em lata, ou melhor, o “Swatch in a Can”. Lá dentro, um 
relógio inspirado no ondeado da calçada portuguesa que 
se encontra em zonas nobres da cidade como o Rossio  
ou Belém. 

● A composição de padrões, cores e letras, de 
saturação a atirar-se ao vintage, fê-los idealizar diversos 
relógios, dos quais tiveram que optar por dois: um 
vestido de azul celeste e ocre e o outro de preto, 
pensados para ocasiões distintas. “Queríamos que os dois 
relógios comunicassem mas que fossem diferentes, então 
criámos uma espécie de versão luxuosa em preto com 
impressão prateada.” O “Deluxe” de uma série limitada, 
em que serão produzidos apenas 250 exemplares de 
cada. 
● O projecto, proposto à Swatch, agradou à marca, 
que se mostrou interessada em ser parte activa no 
processo. 
● Sem prazo de validade, ainda não há data prevista 
para o lançamento do “Swatch in a Can”, que, decerto, 
faz já crescer água na boca dos fãs da marca.

©
V

IV
Ó

EU
SÉBIO



▲ Como nasceu o Museu de Artes Decorativas 
Portuguesas?
■ A Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva foi 
criada, em 1953, como museu-escola de artes decorativas. 
Nasceu da doação de cerca de 2000 peças do Dr. Ricardo 
do Espírito Santo ao Estado para se constituir uma 
fundação com o mesmo nome que zelasse pela 
manutenção, transmissão e ensino das artes portuguesas. 
O espólio do museu entrou naquele momento para fazer 
parte daquilo a que o fundador chamava “formar o bom 
gosto” dos artífices que fariam parte do projecto. As artes 
 e os ofícios portugueses estiveram sempre nas mãos dos 
artesãos que, na sua maioria, não possuíam cursos 
superiores, nem sabiam onde obter informação sobre as 
artes decorativas portuguesas. Pelo que a existência de 
um museu ao lado das oficinas onde eles pudessem ver 
um original do século XVII ou do século XVIII prende-se 
precisamente com este lado pedagógico do museu-escola.
▲ Recorda-se da primeira vez que entrou no Museu 
enquanto directora? Que ideias trazia para o projecto 
museológico que abraçou em 2007?
■ Quando entrei no museu pela primeira vez, 
percebi que ele precisava de mostrar a excelência 
das suas peças porque, 
efectivamente, o mobiliário que está aqui é 
de excelência, as pratas são todas 
marcadas. Uma das minhas 
preocupações foi cruzar e 
conciliar essas peças de tempo 
antigo com aquilo que é hoje 
a produção das artes e 
dos ofícios 
portugueses que, 
como sabemos, 
estão votadas 

a um abandono muito grande. Penso que a Fundação é a 
única instituição em Portugal que se preocupa com a 
transmissão qualificada das artes e dos ofícios, com o 
custo que isso implica, porque, actualmente, não há 
mercado para a qualidade, rigor e excelência das coisas 
que são feitas aqui na Fundação. Pareceu-me sempre que 
este é um projecto cultural que nunca poderá ser 
comercial, funcionando como o coração e o elo de ligação 
de todo este projecto cultural, pelo que deve continuar a 
ser um museu-laboratório. 
▲ A pensar nesta concepção de museu-laboratório, 
implementou em 2009 um projecto inovador no museu 
intitulado “um outro olhar”. Em que consiste?
■ “Um outro olhar” consiste em convidar artistas 
contemporâneos, pessoas de fora que têm a grande paixão 
de criar, partindo de um grande respeito por uma tradição 
de materiais, técnicas, maneiras de saber fazer. Este 
projecto superou as minhas expectativas a nível desse 
diálogo e da conciliação porque conseguiu cruzar estes 
dois mundos: o da criatividade contemporânea, de quem 

muito vê, de quem muito viaja, de quem experimenta 
tudo, com o mundo destes mestres, cuja maioria 

nunca saiu daqui. É um abrir de horizontes para 
as duas partes. Este museu não recebe 

exposições de fora, mas produz, sim, 
exposições onde o artista não tem um 

caderno de encargos. Este projecto 
permitiu trazer um novo público 

ao museu.

COLECÇõES

CONCEIÇÃO AMARAL 
DIRECTORA DO MUSEU DE ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS 

CATARINA DA PONTE
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ARTES PLÁSTICAS
“GRAVIDADE”
MARIA PIA OLIVEIRA 
Depois de dessacralizada e antes de se tornar num 
espaço de exposição, a Ermida Nossa Senhora da 
Conceição teve várias utilizações. Em tempos, esta 
Ermida foi colchoaria. Relembrando essa época e 
jogando com a inevitável relação com o divino, Maria 
Pia Oliveira forra o chão do espaço com esponjas  
e suspende uma peça feita de esfregões inox no tecto 
da capela-mor, num exercício que vem sendo 
aperfeiçoado ao longo da carreira da artista. Maria Pia 
Oliveira parece ter por fim a busca incessante da leveza 
através da ideia do céu e das nuvens, convidando  
o espectador a experimentar e a explorar também  
esses conceitos.
De 30 de Setembro a 31 de Outubro, Ermida N.ª 
Senhora da Conceição, Belém, Lisboa.

“CONTENTORES”
A Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico 
P28 convidou vários artistas portugueses e estrangeiros 
renomados a expor dentro de contentores em plena 
Doca de Alcantâra, uma ideia que vem revolucionar  
a ideia de arte pública e, simultaneamente, de design 
de exposição. Estes “não-lugares”, conceito emprestado 
por Marc Augé, estão na ordem do dia.  Luísa Cunha, 
Bruce Nauman, Fernando Ribeiro e R2 Design 
apresentaram os seus projectos para o local. É hora 
agora de dar o espaço a Suzanne Themlitz, Pedro 
Cabrita Reis e José Pedro Croft para que reinterpretem 
o espaço. 
Suzanne Themlitz 2 Set - 2 Out; Pedro Cabrita Reis 14 
Out – 31 Out; José Pedro Croft 12 Nov – 12 Set, Doca 
de Santo Amaro, Lisboa.

VINHOS
ENOVIT
A ENOVIT, uma feira de relevo internacional para os 
profissionais da Vinha e do Vinho, apresenta-se este 
ano, na sua 6ª edição, renovada. A fim de abranger 
uma nova área da agricultura nacional, a ENOVIT 
passa a integrar o sector do Azeite e do Olival.  
Esta feira passa, assim, a destinar-se a viticultores e 
olivicultores, mas também a armazenistas, produtores, 
vitivinicultores/engarrafadores, exportadores/
importadores, enólogos, destiladores, técnicos de 
viticultura e olivicultura, representantes de associações  
e organismos oficiais. 11 a 13 de Novembro 2010, FIL 
Parque das Nações. Saiba mais em  
www.enovit2010.com

DESIGN
OPEN 2010
A Alliance Graphique Internationale (AGI) convidou  
a dupla de designers R2 para organizarem o seu 
próximo evento internacional na Casa da Música.  
O Open é a face pública desta organização e 
destina-se a estudantes, designers, educadores e a 
todas as pessoas interessadas no mundo do design.  
O evento será composto por conferências e workshops. 
Os oradores e orientadores são algumas das mais 
importantes personalidades do Design, das quais se 
destacam Paula Scher (presidente da AGI), Peter Knapp 
(fotógrafo de moda e antigo director gráfico da revista 
Elle), Pierre Bernard (fundador do colectivo Grapus e 
professor de Design Gráfico na Escola Superior de Artes 
Decorativas de Paris) ou Stefan Sagmeister (célebre pelo 
seu trabalho em capas de discos para os Rolling Stones, 
Lou Reed e os Talking Heads). Será também 
apresentada a exposição “Mapeando o Processo”, 
onde alguns membros da AGI farão uma 
representação gráfica do seu processo criativo.
11 a 13 de Outubro, Casa da Música, Porto. Saiba 
mais em www.agiopen2010.com

JOALHARIA
“O PRAZER DE FAZER, A JÓIA AO ALCANCE DA 
MÃO” - CURSOS
A partir de 28 de Setembro, a Reverso propõe-se  
a desenvolver o gosto pela joalharia, ensinando  
as práticas de transformação de materiais (metais  
 e outros) e utilização das diferentes ferramentas 
adequadas, com o objectivo de os alunos produzirem 
quatro peças no total dos três meses. Será entregue 
certificado de habilidade conforme o nível do curso 
frequentado. A partir de 28 de Setembro [horário da 
manhã: 3ªs das 9.30 às 13.30h; horário da tarde: 3ªs 
e 5ªs das 19.00 às 21.00h]; Preço total: 470�, Galeria 
Reverso, Rua da Esperança, n.º 59/61, Lisboa. Saiba 
mais em www.reversodasbernardas.com

BANDA DESENHADA
BD AMADORA
Um dos pontos altos da programação relacionada com 
a banda desenhada em Portugal passa pelo Festival 
Internacional de Banda Desenhada da Amadora 
(FIBDA). O evento está de volta pela 21.ª vez. Este ano 
o FIBDA tem por tema central a comemoração dos 100 
Anos da Implantação da República, em torno da qual 
são desenvolvidos os habituais concursos de Banda 
Desenhada e Cartoon onde serão premiados os mais 
recentes talentos da área. A programação inclui ainda 
a reedição das “Aventuras do Quim e do Manecas”, 
que serão os anfitriões da edição, personagens da 
autoria de Stuart Carvalhais, que os publicou de 1915 
a 1918 em “O Século Cómico”. Além da homenagem 
prestada ao homem que colocou a BD portuguesa na 
vanguarda, destaca-se na 21.ª FIBDA a exposição  
 “A I República na Génese da Banda Desenhada e no 
Olhar do Século XXI”.
22 de Outubro a 7 de Novembro, vários locais, 
Amadora.

REVISTAS
PORMENORES
A revista Pormenores nasce, em 2009, com o 
objectivo de dar uma nova cara ao Alentejo: 
“Conhecer e compreender melhor o Alentejo”. Muito 
mais do que turística, esta revista dedica-se a temas 
 de cultura, sociedade, economia ou ambiente em 
páginas com um design e fotografia cuidados. Numa 
altura em que são discutidas as lacunas da 
divulgação local pelos meios de comunicação social 
nacionais, a revista Pormenores vai mais longe, 
criando um órgão que chega não só aos que vivem 
na região alentejana, como ao resto do país. 
Periodicidade Bimestral. À venda nas bancas.

TIME OUT
Todas as quartas-feiras a revista Time Out ajuda-o a 
encontrar soluções para quando “não quer fazer nada” 
– férias, fins-de-semana ou noites. A redacção desta 
revista está sempre em cima do acontecimento e 
encontra soluções até para os mais cépticos. Talvez por 
isso as vendas tenham subido 35% nos primeiros 
quatro meses do ano, apresentando o maior 
crescimento de toda a imprensa portuguesa.
Todas as quartas-feiras. À venda nas bancas.

SUGESTõES
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