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Modo de usar 
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Esta publicação é para uso pessoal do leitor. É autori-

zada a citação de textos. Não é permitido a venda a ter-

ceiros, ou a disseminação deste PDF por outros sites. 

É permitido imprimir este documento e colocá-lo em 

bibliotecas públicas. A licença concedida ao leitor não 

permite vender os conteúdos (textos, imagens e grafis-

mos) a terceiros. 

Não é permitido colocar este PDF em sites como 

ISSUU, etc. É terminantemente proibido colocar esta 

versão noutros sites! Pela simples razão: passados 

alguns dias (ou semanas) depois do primeiro lança-

mento, recebemos reacções, sugestões e comentários 

dos leitores, que nos permitem melhorar o conteúdo. 

Deste modo, fazemos segundas (ou mesmo) terceiras 

edições, que incluem esses melhoramentos. As cópias 

ilegais, difundidas noutros sites, não beneficiam des-

ses melhoramentos.

O que «Culturas» não é
Esta publicação não é uma revista «científica» ou 

«acadé mica». Em Portugal, nos Açores e no Brasil, o 

nível geral das publicações ditas «científicas», «uni-

versitárias» ou «académicas» é tão baixo (excepções 

confirmam a regra), que não nos interessa ser compa-

rados com estas publicações.

Citações
Quem quiser incluir no seu trabalho académico, jorna-

lís tico, etc. uma referência aos temas aqui publicados, 
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praxe académica:

Nome(s) do(s) autore(s)

Título do artigo
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Editor, Copyright
Os cadernos de Culturas são redigidos, paginados e 

publi cados por Paulo Heitlinger; são igualmente pro-
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valores, propos tas de subor no, etc. – info.tipografia@

gmail.com. 

Colaboradores
Culturas está aberto à participação de colaboradores, 

quer regulares, quer episó dicos, que queiram ver os 

seus artigos, investigações e opi niões difundidos por 

este meio. Os artigos assinalados com o(s) nome(s) 

do(s) seu(s) autor(es) são da responsabilidade desse(s) 

Aconselhamos os nossos leitores a usar a versão 
mais recente do Acrobat Reader. 
Esta ferramenta, mais evoluída, não só permite 
visualizar vídeos e clicar todos os hiperlinks 
inseridos neste texto digital, como permite 
adicionar comentários. Deste modo, pode 
personalizar melhor esta sua cópia do livro!

mes mo(s) autor(es) – e também sua propriedade 

intelec tual, claro. 

Temas
Culturas inci de sobre temas do Design, do Typeface 
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Balear por balear
Nunca no mar baleei.
Balearam os meus olhos
Quando para ti olhei.



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Os primeiros frutos do ano 2016 / página 4

Os primeiros 
frutos do 
ano 2016

E sta pintura da série Os primeiros 
frutos foi concebida pelo artista 
português João Urbano Melo 

Resendes (Urbano). Para o pintor Urbano 
(*1959), os primeiros frutos testemu-
nham uma opção fundamental: o retorno 
aos primórdios da arte, que o autor con-
juga em justaposição com a pintura acrí-
lica da produção cultural contemporâ-
nea. Para nós, os «primeiros frutos» repre-
sentam a nossa saudação no ínicio do ano 
de 2016 – que seja repleto de felicidades, 
para si, cara leitora, caro leitor.

Os primeiros frutos / Pintura de Urbano / 2000
Acrílico e terra sobre papel mata-borrão / MCM6125
Copyright Museu Carlos Machado / Ponta Delgada.
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O Museu da Casa Brasileira apresenta a 

3ª edição da série Pioneiros do Design 

brasileiro, abordando a obra de Fulvio 

Nanni, um dos precursores do Design 

de autor nos anos 1980 no Brasil. 

N uma edição ampliada, a homena-
gem reúne móveis, desenhos origi-
nais e documentos em um painel 

expositivo e na mostra retrospectiva da sua 
loja Nanni Movelaria (1981 – 1995).

No painel expositivo estão reunidas 
informações e imagens do designer paulis-
tano Fulvio Nanni (1952 – 1995) ao lado de 
uma vitrine com o criado-mudo Tridzio. 

A retrospectiva da Nanni Movelaria mos-
tra mesas, cadeiras, bancadas e estantes que 
remetem à loja que marcou época na Rua 
Augusta entre 1981 e 1995, além de peças 
emblemáticas do designer como a poltrona 
Sand e a cadeira Raio 23, reeditadas, a par-

tir de 2005, pela loja de mobiliário brasileiro 
Dpot.

Fulvio Nanni introduziu padrões estéti-
cos do emergente Pós-modernismo. A sua 
produção, além de seguir a boa tradição da 
marcenaria artesanal brasileira, explorando 
a diversidade das madeiras locais, promo-
veu a fusão de novos materiais industrializa-
dos, pesquisando e experimentando combi-
nações com metal, mármore, vidro, fórmica, 
resina plástica, borracha, lona e tela. 

P rotagonista no desenvolvimento e 
consolidação do Design brasileiro, 
Fulvio Nanni recebeu a sua primeira 

homenagem do MCB em 1997, com uma 
mostra retrospectiva. Foi um dos primeiros 
designers do Brasil a investir em local pró-
prio para a fabricação e comercialização de 
móveis, fazendo da sua loja um espaço de 
experimentação contínua, criação e renova-
ção. «A Nanni Movelaria avançou muito no 
campo do Design local, traçando caminhos 

Pioneiros do 
Design brasileiro

Fulvio Nanni Jr. (1952-1995). Madeira 
maciça com acabamento folheado. 
Imagem: MuBA



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Pioneiros do Design brasileiro / página 6

que foram amplificados por novos designers 
e marcenarias que vieram depois, tanto no 
modelo de produção e comércio, como em 
soluções e tipologias do móvel contemporâ-
neo», explica Giancarlo Latorraca.

Com a iniciativa Pioneiros do design bra-
sileiro, que já homenageou Fábio Alvim e 
Luciano Deviá, o Museu pretende mostrar 
trajectórias individuais marcantes na his-
tória do Design brasileiro. «Esta série reco-
nhece e valoriza os principais designers 
nacionais, em especial os pioneiros, que 
ainda hoje são desconhecidos do público», 
explica Miriam Lerner, directora geral do 
MCB. 

Fulvio Nanni

F ormado em Design de produto na 
Universidade Mackenzie de São 
Paulo, em 1973, Fulvio Nanni seguiu 

para a Itália, onde viveu 10 anos. Durante 
este período, fez uma especialização na 
Scuola Politecnica di Design, em Milão, e 
trabalhou com o designer Gianfranco Frat-
tini. A sua produção foi marcada pela expe-
rimentação de materiais e pela busca de for-
mas que atendessem à procura de móveis 
adequados aos espaços mais exíguos e mul-

tifuncionais. Numa época de retomada da 
produção brasileira, abalada pelos anos da 
ditadura e pelas contingências económicas, 
destacou-se através da empresa Nanni Move-
laria, com um modelo de atendimento ‘sob 
medida’ e apresentando séries de móveis. 
Inaugurada em 1981 e fechada em 1995 após 
o falecimento precoce de seu fundador, a 

loja comercializava peças avulsas, de dimen-
sões reduzidas e fácil mobilidade que per-
mitiam maior flexibilidade de arranjos. Ins-
talada na Rua Augusta n° 303, a oficina-loja 
comercializava produtos para interiores e 
expunha também obras de outros designers, 
locais e estrangeiros, integrando com vigor 
a cena cultural da cidade.
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Painel Pioneiros do Design

P elo terceiro ano consecutivo o 
Museu da Casa Brasileira traz junto 
à abertura da edição do Prémio 

Design MCB, o painel histórico Pioneiros do 
design brasileiro, destacando duas pontas na 
linha do tempo do design brasileiro: a docu-
mentação do passado (ainda que recente) e 
um recorte do presente, selecionado anual-
mente pela premiação do Museu.  O primeiro 
painel, em 2013, resgatou a obra do designer 
Fábio Alvim (1944-1993) e o segundo, em 
2014, prestou homenagem ao arquitecto e 
designer Luciano Deviá (1943-2014). 

O Museu da Casa Brasileira (MCB), insti-
tuição da Secretaria da Cultura do Estado de 
São Paulo, dedica-se às questões da morada 
brasileira, da Arquitectura e do Design. Ao 
longo de mais de quatro décadas de existên-
cia, tornou-se referência nacional e interna-
cional nessas áreas por promover progra-
mas como o Prêmio Design MCB, concurso 
criado em 1986 com o objectivo de incenti-
var a produção brasileira no segmento, e o 

projeto Casas do Brasil, de resgate e preser-
vação da memória sobre a diversidade de 
morar do brasileiro. 

A 3ª edição da série Pioneiros do Design 
brasileiro fica em cartaz no MCB até 28 de 
Fevereiro de 2016.

Fulvio Nanni



Homem vs. Natureza
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Aquaculturas
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Todo o salmão proveniente 
de aquaculturas deve a sua 
apetitosa cor à adição de 

betacaroteno (ou de outros 
corantes) aos nutrientes. O teor 
de gordura é sempre superior ao 
do salmão selvagem.

O chamado «Salmon farming», que 
designa a criação destes peixes em 
containers colocados nas águas 
marítimas, perto das costas, começou 
há cerca de 50 anos na Noruega. 
Desde então, esta práctica tem 
alastrado por todo o mundo, com 
maior expressão nos EUA, Irlanda, 
Reino Unido, Canadá e Chile. 
O Atum é cultivado no Mediterrâneo, 
na Austrália e no México.

Muitos «especialistas» (lobiistas desta 
potente indústria) advogam que o 
«salmon farming» é a única solução 

que nos resta, se queremos continuar a comer 
peixe. Por outro lado, vários biólogos marinhos 
tem posto a descoberto as desastrosas 
consequências ambientais da chamada 
“aquaculture.”
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O Chile tornou-se o maior produtor de 
salmão atlântico de viveiro, exportando 
cerca de 1,6 bilhões de Euros por ano. 

Os países-destino são os EUA, o Japão e 
o Brasil. Os viveiros de salmão são um dos 
maiores perigos para a ecologia das costas do 
Chile. Durante muito tempo, os danos ao meio 
ambiente foram ignorados, até que se fizerem 
análises às águas marinhas. 

Como salmão não é originário destas paragens, 
trata-se da introdução de uma espécie 
estrangeira, que importou várias doenças e 
que põe as espécies de peixes autóctones 
debaixo de aumentada pressão. 

O vírus ISA (infectious salmon anemia) causa 
nos salmões, primeiro anemia, e depois, a 
morte – o que levou inúmeros industriais 
a abandonarem os viveiros de salmão. 
Entretanto, retomaram a criação, ampliando 
as áreas de criação cada vez mais para o Sul do 
Chile.

A criação de muitos peixes confinados 
em grandes concentrações obriga ao 
uso constante de doses indústrias de 
medicamentos e pesticidas. As fezes dos 
peixes em cativeiro, restos de nutrientes 
e outras espécies de lixo tem um impacto 
extremamente nocivo no sistema ecológico da 
América do Sul.

Foto: Diario La Tercera
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«Brasil está aumentando el consumo 
de pescado, y tan sólo el año pasado 
aumentó su consumo promedio per 
cápita anual en un kilo, y ahora llega 
a 11 kilos por persona al año”, dijo el 
subsecretario Súnico.

Por su parte, la Asociación 
de la Industria del Salmón de 
Chile (Salmonchile), destacó el 
crecimiento de los últimos años de 
las exportaciones de salmón hacia 
el mercado brasileño. “Es un destino 
muy fuerte para las salmoneras 
chilenas y es el tercer mercado en 
importancia, tras Estados Unidos y 
Japón. Sin duda Brasil es el destino 
que ha crecido más fuerte en el 
último año”, sostuvo Felipe Sandoval, 
presidente del gremio salmonero.

Para 2014 la industria chilena espera 
que Brasil muestre un dinamismo 
similar al del año pasado en su 
consumo de salmónidos. A ese paso 
Brasil será, junto a Rusia -que compra 
al año alrededor de US$ 200 millones 
de salmones chilenos- uno de los 
mercados con mayor crecimiento en 
la demanda de salmones producidos 
en el país cordillerano.

Foto: Brasil 247.
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A principal vantagem da 
aquacultura – assim o 
argumento dos industriais 

que a exploram – é que serve de 
contrabalanço à sobrepesca dos 
oceanos e que nos trás uma nova 
fonte de alimentos. 

No entanto, para que a criação 
artificial funcione, são necessárias 
grandes quantidades de farinha de 
peixe, para fornecer os nutrientes 
aos peixes. 
Para criar um 1 kg de peixe em 
aquacultura são necessários entre 
1 a 5 kg de peixes capturados, que 
são «processados» como farinha 
de peixe. 

A consequência desta mórbida 
práctica é uma pressão crescente 
no já por si fortemente debilitado 
pescado em vida selvagem, assim 
agravando-se mais a sobrepesca 
dos oceanos mundiais. 

A procura por farinha de peixe 
aumenta por todo o mundo e com 
essa também o preço. 
Foto: vin2food
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Uma «Shrimp Farm», na 
Tailandia. Deste país e das 
costas de outros países 

orientais (Vietname, etc.) chegam 
as maiores quantidades de 
camarao e bivalves consumidos 
em Portugal.
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Gaiolas de peixe, para cultura off-shore. 
O Salmão migra dos rios para o mar, e do 
mar para os rios. A poluição das águas e 

a construção de barragens nos rios diminuiu 
consideravelmente a população do salmão 
selvagem. O que levou ao desenvolvimento 
de técnicas para criar este peixe em cativeiro. 
Actualmente, a maior parte do Salmão consumido 
no mundo provém de “viveiros” aquáticos, como 
este, situado na costa da Noruega. 
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Costa marítima transformada em 
«aviário» para peixes
«Aquaculture farm» para Salmão, na Bay of 
Fundy, NB. Canadá. Gaiolas do tipo «Polar circle 
cages» foram dispostas numa grelha rectangular.
Foto: Cooke Aquaculture Inc.
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Todos os peixes são profilacticamente 
tratados com antibióticos, para evitar 
a propagação de doenças infecciosas. 
Foto: Salmão atlântico (Salmo salar)

O betacaroteno, pigmento cor-de-laranja encontrado 
em diversos alimentos, é sempre adicionado à ração 
fornecida aos salmões criados em cativeiro. Deste modo, 
ficam com a tal cor «típica».
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Bifes de Atum.
Foto: Paulo Heitlinger

Desde 2000, não só piorou a sobrepesca do 
Atum, como surgiu uma nova actividade 
industrial direccionada ao Atum que se 

apresenta como uma ameaça adicional para 
a sobrevivência desse peixe no Mediterrâneo. 
Trata-se da captura, transporte e engorda do 
Atum em jaulas espalhadas ao longo de das 
costas – a “cultura do atum”. Barcos com redes 
de arrasto e rebocadores industriais rastreiam o 
mar em busca de Atum, auxiliados por aviões e 
helicópteros capazes de descobrir os cardumes, 
apesar da sua quantidade decrescente.
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Uma das seis concessões exploradas pela 
empresa japonesa Kali Tuna na costa adriática 
da Croácia. Esta empresa explora viveiros 
de aquacultura no Adriático e também no 
México, para criar o tão cobiçado Bluefin 
Tuna. Toda a produção vai para o Japão, para 
aí ser transformada em Sushi e Sashimi.
Foto: Kali Tuna / Umami Sustainable Seafood.

A cultura do Atum é altamente rentável, pois 
esta dirigida ao mercado japonês (onde se 
realizam preços astronómicos). Em vez de se 

reduzir a pesca para ajudar à recuperação do Atum 
no Mediterrâneo, os lucros rápidos injectaram mais 
dinheiro na actividade, o que significa unidades 
de armazenamento maiores, e mesmo novos 
aeroportos para exportar o Atum. Os governos 
contribuíram amplamente para impulsionar este 
desenvolvimento: os subsídios da União Européia, 
que ascendem a 34 milhões de dólares desde 1997, 
juntamente com investimentos do Japão e da 
Austrália, encorajaram capturas ainda maiores.
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O cúmulo do absurdo: este peixe 
pequeno – sardinhas que foram 
pescadas na costa adriática – 

não é destinado ao consumo humano. 
Serve de alimento aos Atuns que são 
criados em viveiros pela empresa Kali 
Tuna, para, depois de engordados, 
serem exportados da Croácia para 
o Japão – a uma distância de vários 
milhares de quilómetros. A empresa 
responsável não tem pejo de incluir a 
palavra «sustainable» no seu nome...

Foto: Kali Tuna / Umami Sustainable 
Seafood.
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Atuns presos numa 
gaiola subaquática no 
Mediterrâneo (costa da 
Croácia) são engordados 
para o mercado do Sushi.
Foto: Kali Tuna / Umami 
Sustainable Seafood.
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Insula, revista 
ilustrada
D ar o nome de «Insula» a uma publicação editada no 

Arquipélago dos Açores é uma escolha que se justi-
fica sem grande ginástica intelectual e divagações 

poéticas. Mas além de caracterizar a condição e o apertado 
meio insular, também se escolhe este nome por razões estéti-
cas. Nos anos de 1932-33 publicou-se em Ponta Delgada uma 
revista mensal com o mesmo nome. O título foi ilustrado com 
belas letras à moda Art-Déco, conforme muitas outras publica-
ções dessa época. Esta «revista ilustrada de Propaganda regio-
nalista» foi publicada por Eduardo Pereira Nunes e impressa 
na Oficina de Artes Gráficas. Existiu poucos meses, com a 
grande maioria das outras publicações. 

Custava 3 escudos um exemplar da «Insula».
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Uma ousada interpretação cubo-geométrica 
do Açor, pássaro-simbolo dos Açores

Um convincente grafismo numa capa da 
Insula. Imperava o gosto Art-Déco, 
dissemos. Imagens retocadas digitalmente.
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Colheita do chá, um dos mais importantes 
produtos da economia açoriana. Demonstra-o 
esta capa da revista ilustrada «insula»

Meninas da alta sociedade micaelense numa capa 
da revista ilustrada «insula». Imagens retocadas 
digitalmente.
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Na década de 1930, o Ananás ainda foi um dos mais importantes 
produtos da economia açoriana. Demonstra-o esta capa da revista 
ilustrada «insula» e um anúncio da empresa Guido Zeyen, sedeada 
em Hamburgo.
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Uma outra invenção tipográfica, 
também ao sabor Art-Déco. Visto 
numa tabuleta de Ponta Delgada.

Desenho de letras nos Açores



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Desenho de letras nos Açores / página 29



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Desenho de letras nos Açores / página 30



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Desenho de letras nos Açores / página 31



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Desenho de letras nos Açores / página 32



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Desenho de letras nos Açores / página 33



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Monsieur Lacerda / página 34

Um açoriano na Europa

Monsieur Lacerda
No seu legado estão os quadros sinfónicos 

Almourol e Alcácer, música de cena para A Intrusa 

de Maeterlinck, música de bailado, peças para 

órgão, piano, guitarra, trios e quartetos de cordas. 

S em esquecer as Trint-six Histoires pour amuser les 
Enfants d’un Artiste e as Trovas para canto e piano, 
uma criação de 36 pequenas peças originais que 

usam a linguagem popular portuguesa e açoriana. De 
mencionar, ainda, a publicação póstuma do Cancioneiro 
Musical Português, fruto das suas recolhas.

Além de compositor, o cosmopolita Lacerda (1869 
– 1934) teve uma brilhante carreira internacional, foi 
chefe de orquestra em Portugal, Suíça e França. Foi tam-
bém conferencista, estudioso do folclore e professor de 
Direcção de Orquestra. E um dos fundadores da Filarmó-
nica de Lisboa.

Fruto da sua formação académica e do meio cultural 
em que prosperou profissionalmente, a obra de Lacerda 
é pouco marcada por um cunho pessoal e original, mais 
segue os padrões da época. Francisco Inácio da Silveira 
de Sousa Pereira Forjaz de Lacerda nasceu em 1869, 
na ilha de São Jorge, nos Açores. Descendente de uma 
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família fidalga com várias gerações de músicos amado-
res, desde muito cedo Francisco de Lacerda revelou ten-
dência para esta arte. Do seu pai, João Caetano Pereira de 
Sousa e Lacerda, recebeu as primeiras lições de música e 
piano – com apenas 4 anos.

Em 1886, partiu para a ilha Terceira onde frequen-
tou o Liceu de Angra do Heroísmo. Nesta altura, compõe 
uma das suas primeiras obras, a mazurka Uma Garrafa 
de Cerveja dedicada ao seu amigo Luiz da Costa.

Terminado o liceu, parte para o Porto, ingressa na 
Escola Médica e estuda piano com António Maria Soller. 
A paixão pela música faz com que abandone a Medicina, 
e vá para Lisboa, onde se inscreve no Conservatório Real. 

Termina o curso geral de piano, em 1891, com distin-
ção; nesse mesmo ano, lecciona como professor provisó-
rio do Conservatório e, no ano seguinte, professor efec-
tivo do mesmo.

Em 1895 partiu para Paris como bolseiro da 
Coroa, tendo sido candidato único naquela que 
foi a primeira bolsa de música em Portugal. 

Frequentou o Conservatório (onde estudou Harmonia 
com Émile Pessard, História da Música com Bourgault-
-Ducoudray, Contraponto com Libert, Composição e 
Órgão com Widor, etc.). 

Depois estuda na recém-formada Schola Cantorum 
Órgão com Guilmant, Composição e Direção de Orques-
tra com Vincent d’Indy e Música Antiga com Ch. Bordes. 
Já nesta altura, Vincent d’Indy o escolhe para seu substi-

«O seu interesse pelas 
tradições musicais populares vai 
menos no sentido da pesquisa 
etnomusicológica, propriamente 
dita, do que do estudo do património 
musical tradicional como base para 
uma tentativa de definição de um 
idioma musical identitário, inspirado 
pelos cantos e danças rurais mas 
aberto ao mesmo tempo a uma 
linguagem harmónica e instrumental 
contemporânea. É desta atitude − e 
igualmente da colaboração como 
pianista com as cantoras Marina 
Dewander Gabriel e Arminda 
Correia, que o estimula a interessar-
se redobradamente pela escrita da 
Canção de Câmara − que surgem 
as Trovas para Canto e Piano, uma 
série de trinta e seis pequenas peças 
sobre quadras do cancioneiro popular 
(ou, em alguns casos, da autoria 
do próprio compositor, num estilo 
que procura aproximar-se do sabor 
rústico daquelas).» 

Rui Vieira Nery, A República das 
Artes, Vol. IV, Lisboa, 2010.
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tuto na classe de orquestra, ao descobrir no discí-
pulo excepcionais qualidades de maestro. D’Indy 
virá a ter uma influência decisiva sobre as compo-
sições impressionistas de Lacerda.

Francisco Lacerda torna-se um elemento inter-
veniente na colónia portuguesa em Paris, como o 
foram Viana da Motta ou António Gameiro. Empe-
nha-se como músico e organizador nas comemo-
rações do centenário de Almeida Garrett (1899), e 
no Grand Café-Restaurant Voltaire organizou um 
jantar de compatriotas em homenagem a Eça de 
Queiroz e ao diplomata António Bartolomeu Fer-
reira, para o qual, com grande elogio, redigiu uma 
ementa em português. Participou nas comemo-
rações do Centenário do Nascimento de Almeida 
Garret com a Canção do Berço, composta num 
ritmo popular dos Açores.

Neste período, é influenciado por impressionis-
tas franceses como César Franck, Vincent d’Indy, 
Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Francis Poulenc e 
Paul Dukas, o que se viria a reflectir não só nas 
suas composições, mas também no seu estilo de 
direcção musical.

Durante uma estada nos Açores em 1899 faz 
algumas recolhas de folclore. Regressa a França em 
1900. Sendo nomeado membro do júri da Exposi-
ção Universal de Paris, integra a Comissão Portu-
guesa da mesma, cooperando com Ressano Garcia 

Paixão segundo São Mateus de 
Bach, de J.S. Bach, sob a 
direcção de F. de Lacerda, no 
dia 22 de Março de 1926 na 
Schola Cantorum de Nantes.

e António Arroio. É também nesta altura que, 
influenciado por Vincent d’Indy, faz a sua pri-
meira aparição pública como chefe de orques-
tra, tendo granjeado grande sucesso e passando 
a prestar valiosas colaborações na série de con-
certos históricos promovida pela Schola Can-
torum, nos quais se ouviam obras como o Bal-
let Comique de la Royne e Orfeo de Monteverdi. 
Empreende uma viagem que inclui a Alema-
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nha, onde assiste aos festi-
vais de Bayreuth e recebe 
lições de Arthur Nikisch e 
Hans Richter.

Em 1904 assume a dire-
ção dos Concertos do Casino 
de La Baule (França). No ano 
seguinte, é agraciado com a 
Légion d’Honneur e funda a 
Association des Concerts His-
toriques de Nantes, que dirige 
até 1908, altura em que passa 
a dirigir os concertos do Kur-
saal de Montreux. Neste perí-
odo apresenta muitas obras de autores até então pouco 
conhecidos, tais como Alexandre Borodine, Petrovich Mus-
sorgsky, Gabriel Fauré, Ernest Chausson e Claude Debussy.

Na temporada de 1912-1913, vai reger os Grands Concerts 
Classiques de la Association Artistique de Marseille. Em 1913, 
regressa aos Açores, para aí permanecer oito anos (também 
devido ao deflagrar da guerra), dedicando-se ao estudo do 
folclore, à composição e à participação musical na liturgia 
local. 

Na ilha de São Jorge, é, em 1920, condecorado com a Meda-
lha de Serviços Distintos da Cruz Vermelha pelos serviços 
“prestados aos epidemiados (...) na grippe pneumonica de 
1918”. De regresso a Lisboa funda, em 1922, Uma Hora de 
Arte dedicada aos operários. No ano seguinte, em colabo-

A mulher do meu vizinho

A mulher do meu vizinho
É uma santa mulher,
Dá os ossos ao marido
E a carne a quem ela quer.
O marido coitadinho,
É também um santo homem,
Não confessa nunca, nunca,
Os desgostos que o consomem.



O castelo medieval de Almourol, situado sobre uma pequena ilha no meio do Rio 

Tejo, inspirou Francisco de Lacerda para um quadro sinfónico. Foto: ph.
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ração com Afonso Lopes Vieira, Malheiro 
Dias, Raul Lino, entre outros, cria a asso-
ciação Pró-Arte. Ainda neste ano, funda a 
Filarmonia de Lisboa que se apresenta em 
concertos, em Lisboa e no Porto. Porém, 
a Filarmonia tem uma existência passa-
geira, que nem o apoio dos grandes vul-
tos da época conseguiu salvar. Não satis-
feito com o sucedido em Portugal, regressa 
a França, empreendendo uma carreira de 
chefe de orquestra que o leva a Paris, Mar-
selha, Nantes, Toulouse e Angers.

Entre 1925 e 1928, volta a dirigir, com 
enorme sucesso, os Grands Concerts Classi-
ques de Marseille, com obras como a Paixão 
segundo São João e a Paixão segundo São 
Mateus (de Bach), Missa Solene (de Beethoven), Um Requiem Ale-
mão (de Brahms), Parsifal (de Richard Wagner), La Vida Breve (de 
Manuel de Falla) e La Demoiselle Élue (de Debussy), entre muitas 
outras.

D evido a motivos de saúde, vê-se impedido de reger, regres-
sando a Portugal em 1928, abandonando assim a sua car-
reira internacional. Nesta altura, estabelece-se em Lisboa, 

organiza as iniciativas musicais integradas na representação por-
tuguesa na Exposição Ibero-Americana de Sevilha (1929) e dedica-

-se à composição, ao estudo do folclore e 
da música antiga portuguesa, realizando 
diversas conferências.

Em busca de uma cura para a sua tuber-
culose pulmonar, passa uma temporada 
na Madeira, onde preside à Comissão das 
Festas da Cidade do Funchal, em 1932, e 
realiza recolhas abundantes de música 
tradicional. Atividade essa que mantém 
até falecer, em Lisboa, vítima de doença 
prolongada, em 1934.
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Um espartilho mostrado na 
exposição «La mécanique des 
dessous, une histoire indiscrète 
de la silhouette», em Paris.

Design com baleia
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Coça-costas. Uma «mão» esculpida 
em marfim; haste em barba de 
baleia com extremidade em 
marfim; Origem: indo-portuguesa. 
Cabral Moncada Leilões, Lisboa.
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Barbas de Baleia
Nos Açores, as histórias sobre Baleias são um tema 

inesgotável. Menos conhecidas no Arquipélago, 

mas não menos interessantes, são as histórias 

sobre o aproveitamento das baleias, pelo mundo 

fora. Reunimos algumas curiosidades...

V isitando os vários Museus da Baleia dos Açores, 
que se encontram nas ilhas do Faial, do Pico e das 
Flores, percebemos que o aproveitamento indus-

trial dos Cachalotes caçados no Arquipélago incidia sobre 
a produção de óleos e farinhas. Contudo existiram muitos 
outros aproveitamentos destes mamíferos marinhos, mas 
não, não nos estamos a referir ao whale watching, hoje tão 
popular entre os que visitam os Açores. Os dentes e as «bar-
bas» das baleias tiveram aproveitamentos muito especí-
ficos. Durante dois séculos, pelo menos. Corps à baleines 
é uma designação francesa explícita: trata-se dos esparti-
lhos em que os elementos de reforço já não eram feitos em 
metal, mas com barbas de baleia.

Espartilho, para 
«afinar» a cintura.



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Barbas de Baleia / página 44

Barbas de Baleia (Whalebone). Plate 34 from «Whaling Fishing/The Blacksod Bay Whaling Co. Ltd.»  
Fotógrafo: Leslie Hamilton Wilson, 1883 - 1968.
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Consoante a espécie da baleia, 
uma placa de barbas pode ter um 
comprimento de 0,5 a 3,5 metros.
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C inturinha de abelha foi um dos eufe-
mismos pelo qual se designava o 
resultado obtido pelo uso dum ins-

trumento de tortura desenvolvido para 
as senhoras chiques da Era Vitoriana. Tra-
tava-se do espartilho – uma cinta que aper-
tava a barriga, a caixa toráxica e as costas 
das mulheres de forma tão violenta, que 
não era raro as suas portadoras caírem des-
maiadas, por asfixia. Neste caso, a expres-
são «victim of fashion» é para ser entendida 
literalmente. 

O espartilho terá surgido por volta do 
século xvi na Inglaterra, e nesses tempos 
tinha como objectivo primário comprimir 
os seios femininos. São notórios os «peitos 
achatados» que vemos em retratos pintados 
nessa época.

No século xix, esta peça de roupa inte-
rior foi agravada. Com ilhóses e cordões 
(atacadores) tornou-se possível apertar for-
temente o espartilho, para obter as minús-
culas cinturas que se recomendavam na 
púdica era Vitoriana, deformando de modo 
grotesco a anatomia feminina natural. Tal 
era a violência com que se apertava e com-
primia o abdómen e as costelas das senho-
ras mundanas, que foi necessário recorrer à 

Espartilhos, ~1890.
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Uma das várias baleias-de-barbas: a Baleia-de-Bossa (Megaptera novæanglieæ) é 
uma das mais energéticas grandes baleias, conhecida pelos seus espectaculares 
saltos, batimentos de cauda e de barbatanas peitorais. Pode ser identificada pela sua 
cauda única, a sua cabeça bolbosa e as barbatanas compridas. Possui um dorso azul-
-cinzento, preto ou cinzento escuro. Demonstram muito pouco medo das embarca-
ções de «whale watching» e podem ser muito curiosas. O sopro deste cetáceo é bem 
visível e distinto, em forma dispersa e ampla.

baleia para obter materiais apropria-
dos resistentes e flexíveis.

Pois o material preferencialmente 
usado nos espartilhos era... barbas 
de baleia. Expliquemos. As barbas 
de baleia não são propriamente bar-
bas, nem tão pouco dentes transfor-
mados; são longas placas flexíveis 
de queratina (o mesmo material de 
que são formadas as nossas unhas e o 
nosso cabelo), organizadas em duas 
filas na maxila superior da boca das 
baleias da sub-ordem Mysticeti – as 
chamadas Baleias sem dentes – que 
servem como aparelho de alimenta-
ção por filtragem.

C om estas barbas as baleias 
conseguem alimentar-se dos 
minúsculos camarões que se 

chamam krill. Ingerem grande quan-
tidade destes pequenos animais, e 
para os separar da água, expelem-na 
para fora da boca. Os krill ficam reti-
dos pelas barbas. 
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O krill é um dos habitantes dos mares 
antárcticos, um pequeno crustá-
ceo cujo comprimento varia de 4 a 

8 cm. A sua parte alimentar (a cauda) cons-
titui para as baleias-de-barbas a dieta prefe-
rida. Este crustáceo, similar ao camarão, des-
dobra-se em 90 espécies diferentes, que se ali-
mentam de pequenas algas chamadas Diato-
máceas. O krill é encontrado, de acordo com a 
espécie, à superfície do mar – ou até a 2.000 m 
de profundidade. 

A Baleia-Azul alimenta-se exclusivamente 
de krill e de outros crustáceos, come entre 2 e 
4 toneladas por dia. (Como o leitor descobriu, 
transitámos elegantemente da Moda femi-
nina para a Biologia marítima.)

As placas na boca das Baleias-de-barbas são 
uma modificação da epiderme e, além da que-
ratina, contêm também pequenas quantida-
des de hidroxiapatite – um mineral próprio 
dos ossos –, assim como manganésio, cobre, 
boro, ferro e cálcio. Consoante a espécie, uma 
placa de barbas pode ter um comprimento de 
0,5 a 3,5 metros.

A especialização numa dieta de krill levou 
as baleias a desenvolver «barbas» que 
servem para filtrar os crustáceos e os 
separar da água.



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Barbas de Baleia / página 49

Antes da invenção 
da baquelite e do plás-
tico, estas placas, leves, 
resistentes e muito fle-
xíveis eram usadas na 
construção de guarda-
-chuvas e, como já refe-
rido, nas cintas, esparti-

lhos e corpetes para as senhoras elegantes. Relata a 
bem informada revista alemã Der Spiegel que, anti-
gamente, existia a profissão do «Fischbeinreißer» 
– um artesão que produzia material para esparti-
lhos e guarda-chuvas a partir de barbas de baleia. 
Durante a era da Baleação, foram os norte-ameri-
canos que lideram as indústrias de processamento 
do «whalebone».

C apote e capelo – este peculiar traje foi o 
manto tradicional da mulher açoriana. 
Uma adaptação dos mantos e capuchos 

que, nos séculos xvii e xviii, estavam em moda em 
Portugal – por exemplo, no Algarve.

O capelo usado nas ilhas do Faial e de Santa 
Maria tinha a forma de uma cunha sobre os 
ombros e que se projectava em frente por mais de 
um palmo. Nas restantes ilhas, o capelo era menos 
avançado sobre o rosto. A característica comum 

Nos Açores, o capote era uma grande e rodada capa, que 
cobria inteiramente a figura feminina. O capelo era um 
amplíssimo capuz suportado por um arco de barba de baleia e 
forro de cânhamo, que lhe assegurava a forma e consistência; 
assentava sobre os ombros e permitia apenas um vislumbre 
do rosto da mulher. 
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Um «corset» da 
coleccção do 
Victoria and Albert 

Museum, em Londres, 
feito de «cotton, 
whalebone, trimmed 
with broderie anglaise 
and silk ribbon, and 
steel». Fabricado entre 
1890 e 1900

a todas as variantes: o capote era confeccionado 
num forte tecido grosso, azul-escuro ou negro. 
Para que o capelo não caísse sobre a cabeça da 
mulher que o trazia, os fabricantes recorriam a... 
barbas de baleia.

Este traje traduzia que a mulher vivia em quase 
exclusão da vida pública, uma vez que, com-
pletamente coberta, ninguém (ou, pelo menos, 
nenhum homem) lhe via o rosto. 

Na sua obra As Ilhas Desconhecidas, Raul Bran-
dão escreve, em 1926: «A gente segue pelas ruas 
desertas e, de quando em quando, irrompe duma 
porta um fantasma negro e disforme, de grande 
capuz na cabeça. (…) Começo a achar interesse a 
este fantástico negrume e resolvo que devia ser 
o único traje permitido às mulheres açorianas. 
À saída da missa gosto de ver a fila de peniten-
tes que se escoa pelas ruas… (…) Envolve o corpo 
todo, e, puxando o capuz para a frente, ninguém 
a conhece. O que uma mulher que use o capote 
precisa, é de andar muito bem calçada, porque 
tapada, defendida e inexpugnável, só pelos pés se 
distingue; pelo sapato e pela meia é que se sabe se 
é bonita a mulher que vai no capote.” 

O antropólogo Leite de Vasconcelos, que visi-
tou os Açores em 1924, também testemunhou o 
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uso de mantos e capotes pelas mulheres das ilhas Terceira e 
Faial. 

Ainda no século xx era frequente encontrar nos meios 
urbanos mulheres envoltas no seu capote e capelo armado. 
Por exemplo, em Ponta Delgada. 

N a Europa, com a emancipação feminina liderada 
pelas Sufragetes, o espartilho foi eliminado – ou, 
pelo menos, trocado por cintas elásticas, mais 

confortáveis. 
Há alguns anos, acompanhando tendências neo-conserva-

doras, o espartilho ressurgiu das cinzas da História da Moda, 
pela mão de estilistas como a britânica Vivienne Westwood, 
ou pela escolha de pop-stars como Madona, cujo corpete foi  
desenhado pelo estilista Jean Paul Gautier. Agora o espar-
tilho reaparece com nomes mais sexy: corselet ou corsalete, 
corset, corsage, corpete – e com materiais mais flexíveis, sem 
causar tanta angústia à alma e danos ao corpo.

Moda de Vivienne Westwood.



Um «barba de baleia» para ser inserida num espartilho. 
Decorado com textos picantes: «o meu fogo está escondido».
 
Busc de corps à baleines, vers 1650, France. 
Inscr. : mon feu est caché / rien ne mareste / lamour les joint.  
Ivoire gravé. H. 0,42 ; L. 0,016 ; P. 0,009. 
Inv. 2014.20.1 © Les Arts Décoratifs / Foto: Jean Tholance
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O fotógrafo Carlos Relvas 
e a sua segunda esposa, 
Mariana. Uma senhora aris-

to crata usando espartilho, alcan-
çando assim a famosa «cinturinha 
de vespa».  Foto do pródigo ribate-
jano Carlos Relvas (veja página 73). 
Ca 1888.
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Qui nage sans perdre haleine
Et qui nourrit ses petits
De lait froid sans garantie.
Oui mais, petit appétit,
La baleine fait son nid
Dans le fond des océans
Pour ses nourrissons géants
Au milieu des coquillages
Elle dort sous les sillages
Des bateaux, des paquebots

Robert Desnos
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Não podia faltar aqui a mais 
icónica imagem do corsete, 
fotografada pelo mestre 
Horst P. Horst, em 1939: 
Mainbocher Corset.
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Dandies com cintas
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The Demon of Fashion Sir Floping... uma confusão no roupeiro de um casal à la mode.
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Falámos de baleias com barbas; toca 

agora a vez das baleias com dentes, 

para lembrar um artigo bem conhecido 

nos Açores; as gravuras scrimshaw. 

S crimshaw são gravuras em marfim. Sim, 
porque se os dentes do elefante são mar-
fim, então os dentes das Baleias-de-den-

tes também são marfim.
Um dente de baleia é um triunfo de caça, 

afirmação da «superioridade» e «valentia» dos 
humanos que caçaram um gigantesco mamí-
fero marinho. Se os chifres de um veado abatido 
servem para ser triunfalmente postos como tro-
féu de caça numa parede, as presas de um ele-
fante idem, da baleia o mais apropriado é exibir 
um dente das suas mandíbulas. O efeito pode 
ser igualmente impressionante, especialmente 
se o objecto for devidamente decorado. Mui-
tas vezes, o dente era gravado por algum hábil 
membro da tripulação dos whaling ships que 
caçavam baleias pelos mares deste mundo.

Dentes gravados
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S crimshaw designa a gravação ou pintura em dentes (e por 
vezes em ossos da mandíbula) de Cachalotes. As peças são 
quase sempre decorativas e frequentemente documentam 

determinado sucesso; o dente arrancado à baleia morta serve de 
suporte para representar cenas da Caça à Baleia, ou veleiros, ou 
senhoras, ou meninas. Outras vezes, as peças são utilitárias: punhos 
de bengala, dados e até carretilhas para recorte da massa tenra.

Este artesanato está tradicionalmente ligado à actividade da 
baleação, e por isso sempre foi estimado nos EUA. Os mais antigos, 
e porventura os mais belos exemplares, datam de 1815. Em Portu-
gal, este tipo de artgos só despertou a atenção dos estudiosos a par-
tir da década de 1950. Especialmente nos Açores, onde mais abun-
dou a práctica deste artesanato.

Na Inglaterra e nos EUA foi uma arte feita por marinheiros; ocu-
pação nas horas de ócio e tédio a bordo e muitas vezes a expressão 
de saudade da família e da terra do embarcado. Como seria de espe-
rar, as invocações eróticas são frequentes; a forma fálica dos dentes 
de baleia presta-se para isso.
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Mandíbula de Orca.
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Laying Atlantic Cable 1858

Um scrimshaw comemo-
rativo. O primeiro cabo 
telegráfico submarino 

foi instalado em 1850, unindo 
Dover, Inglaterra, com Calais, 
França. O elo durou pouco tempo: 
um pesqueiro francês cortou o 

cabo com suas redes. Dez anos 
antes, o inventor Samuel Morse 
havia demonstrado que era pos-
sível transmitir impulsos eléc-
tricos através de fios condutores. 
Eis que surge a Telegrafia como o 
primeiro big business a nível do 
planeta. A primeira tentativa de 

estender um cabo telegráfico atra-
vés do Atlântico foi promovida em 
1858 pelo empresário norte-ame-
ricano Cyrus West Field, proprie-
tário da Atlantic Telegraph Com-
pany, que incentivou empresários 
britânicos a desenvolver a indús-
tria das comunicações por cabo. 
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E xistem na Região Autónoma 
dos Açores algumas colecções 
notáveis de scrimshaw, com 

destaque para o Museu da Arte de Scri-
mshaw, no conhecido Peter Café Sport, 
na cidade da Horta, ilha do Faial; a ofi-
cina do holandês John van Opstal, nas 
Lajes do Pico; a colecção do Museu dos 
Baleeiros, e a do Museu da Ilha, em 
Santa Cruz das Flores. 

O Museu de Scrimshaw foi fun-
dado em 1986 na cidade da 
Horta por José Azevedo, o pro-

prietário do Café Sport, albergando 
hoje uma colecção de mais mil dentes 
de baleia e cachalote, esculpidos e gra-
vados com os mais diversos motivos. A 
colecção (considerada uma das maiores 
e mais belas do Mundo) pode ser vista 
no piso superior do Café Sport. A impor-

tância deste museu é reconhecida, na 
medida em que as peças em exposição 
são o testemunho e a memória desse 
cruel tempo que foi a Caça à Baleia nas 
ilhas do Arquipélago. No exemplo aqui 
mostrado, foi gravada uma imagem de 
Vitorino Nemésio....
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No scrimshaw, as técnicas mais 
utilizadas são a incisão ou a 
gravação, sendo os entalhes 
pigmentados. Já no século XX, 
surgiram os motivos incrustados, 
por vezes em alto-relevo. 
Também se fizeram pequenas 
esculturas, tridimensionais.

Ship Harriet of London 
Sperm Whale Tooth
American Whaleman's Scrimshaw 

Dated: December 24, 1821.
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«Jagging wheels»:  
Carretilhas para recorte 
da massa tenra, feitas de 
marfim de baleia.
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Jagging wheels c. 1850–1900
Collection of the San Francisco 
Maritime National Historical Park
http://www.flysfo.com/museum/
exhibitions
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Mensagens  explícitas
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Dente de cachalote com as imagens do 
navio-baleeiro ‹Eagle› e de um cachalote. 
Foto: Maryport Maritime Museum
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Perfume de Baleia
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Ambergris, 
o vómito do 

Cachalote
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A ssim é: o Cachalote alimenta-
-se essencialmente de lulas. 
Como não usa faca e garfo 

para cortar as suas presas em pedaços, 
ingere-as completas. Dentro do seu 
canal digestivo, as lulas representam 
um perigo: os aguçados bicos podem 
ferir os intestinos. De modo que estes 
bicos de lula são envolvidos numa 
massa cebosa. De vez em quando, os 
cachalotes vomitam este pacote – é o 
chamado Ambergris. (Os gatos fazem 
o mesmo com os pelos que ingerem, 
quando se limpam.) Os pacotes de 
Ambergris flutuam à tona da àgua, 
peregrinando pelos oceanos. De vez em 
quando, vão dar a alguma praia. Quem 
encontrar um tal pacote, ganhou a 
«Sorte grande». Pois o Ambergris é 
um material muito valioso, usado por 
alguns mestres-parfumeiros para ela-
borar fantásticos perfumes.
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N o celebérrimo livro Moby Dick, 
publicado em 1851, o autor Her-
man Melville escreveu um capí-

tulo completo dedicado ao Ambergris. 
Quem tiver a obra à mão, veja no Capítulo 
92, intitulado ‘Ambergris’. O leitor confessa 
que já ouviu falar muito sobre a tal obra 
sobre a baleia branca, mas de facto nunca a 
leu? E também não tem o livro à mão? Bem, 
além da descrição das aventuras do narra-
dor e das suas reflexões filosóficas, o famoso 
livro incluiu trechos sobre os métodos de 
caça da baleia, arpões, muitos detalhes sobre 
as embarcações e o armazenamento de pro-
dutos extraídos das baleias. E, claro, explica 
o Ambergris:

«Embora a palavra Ambergris nos lem-
bre o âmbar cinzento, as duas substâncias 
são bem diferentes. O âmbar, embora às 
vezes encontrado nas costas do mar, tam-
bém é desenterrado em algum distante solo 
interior, mas o Ambergris nunca é encon-
trado longe do mar.

Além disso, o âmbar é duro, transparente, 
frágil, inodoro, uma substância usada para 
tubos, para fazer colar e joias; já o amber-

gris é macio, ceroso, altamente perfumado e 
picante, e é largamente utilizado em perfu-
maria, pastilhas, velas preciosas e pomadas. 
Os turcos usam-lo na culinária, e também o 
levam para Meca, com a mesma finalidade 
que o incenso é levado para São Pedro, em 
Roma. 

Quem iria pensar, então, que as senhoras 
finas e os deputados devem deliciar-se com 
uma essência encontrada nas entranhas 
inglórias de uma baleia doente? Mas assim 
é. Para alguns, o ambergris é suposto ser a 
causa, e para outros, o efeito da dispepsia na 
baleia. Curar tal dispesia seria difícil, a não 

ser através da administração três ou quatro 
cargas de barco de pílulas de Brandreth.

Esqueci-me de dizer que foram encon-
tradas neste ambergris, fragmentos duros, 
redondos, placas ósseas, que a princípio pen-
sei que poderiam ser botões das roupas dos 
marinheiros; mas depois descobriu-se que 
não eram nada mais do que pedaços de bicos 
de Lula, embalsamados dessa forma. O per-
fumado Ambergris encontrado no coração 
de tanta decadência… semeado em desonra, 
ressuscitado em glória!

O movimento das bolhas de ar de uma 
baleia que vem ao cimo de água emana um 
perfume semelhante ao de uma senhora 
com perfume de mochus quando faz sussur-
rar o seu vestido num ambiente aconche-
gante ou num salão. Porque então comparo 
o Cachalote pela fragrância, considerando 
a sua magnitude? Deve ser o daquele ele-
fante famoso, perfumado com mirra, que foi 
levado de uma cidade indiana para honrar 
Alexandre, o Grande...

Consideremos que esta tradução é uma 
catástrofe; portanto vejamos o texto original: 
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Now this ambergris is a very 
curious substance, and so 
important as an article of 
commerce, that in 1791 a cer-

tain Nantucket-born Captain Coffin was 
examined at the bar of the English House of 
Commons on that subject. for at that time, 
and indeed until a comparatively late day, 
the precise origin of ambergris remained, 
like amber itself, a problem to the learned.

Though the word ambergris is but the 
French compound for grey amber, yet 
the two substances are quite distinct. For 
amber, though at times found on the sea-
coast, is also dug up in some far 
inland soils, whereas ambergris is 
never found except upon the sea.

Besides, amber is a hard, trans-
parent, brittle, odorless substance, 
used for mouth-pieces to pipes, for 
beads and ornaments; but amber-
gris is soft, waxy, and so highly fra-
grant and spicy, that it is largely used 
in perfumery, in pastiles, precious 

candles, hair-powders, and pomatum. The 
Turks use it in cooking, and also carry it to 
Mecca, for the same purpose that frankin-
cense is carried to St. Peter’s in Rome.

Some wine merchants drop a few grains 
into claret, to flavor it. Who would think, 
then, that such fine ladies and gentlemen 
should regale themselves with an essence 
found in the inglorious bowels of a sick 
whale! Yet so it is.

By some, ambergris is supposed to be 
the cause, and by others the effect, of the 
dyspepsia in the whale. How to cure such 
a dyspepsia it were hard to say, unless by 

administering three or four boat loads of 
Brandreth’s pills, and then running out of 
harm’s way, as laborers do in blasting rocks.

I have forgotten to say that there were 
found in this ambergris, certain hard, 
round, bony plates, which at first Stubb 
thought might be sailors’ trousers buttons; 
but it afterwards turned out that they were 
nothing more than pieces of small squid 
bones embalmed in that manner.

Now that the incorruption of this most 
fragrant ambergris should be found in the 
heart of such decay; is this nothing? Bethink 
thee of that saying of St. Paul in Corinthi-

ans, about corruption and incorrup-
tion; how that we are sown in dis-
honor, but raised in glory. And likewise 
call to mind that saying of paracelsus 
about what it is that maketh the best 
musk. Also forget not the strange fact 
that of all things of ill-savor, Cologne-
water, in its rudimental manufactur-
ing stages, is the worst.

O texto original de Melville
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I should like to conclude the chapter 
with the above appeal, but cannot, owing 
to my anxiety to repel a charge often made 
against whalemen, and which, in the esti-
mation of some already biased minds, 
might be considered as indirectly substan-
tiated by what has been said of the French-
man’s two whales. Elsewhere in this vol-
ume the slanderous aspersion has been 
disproved, that the vocation of whaling is 
throughout a slatternly, untidy business. 

But there is another thing to rebut. They 
hint that all whales always smell bad. Now 
how did this odious stigma originate? I 
opine, that it is plainly traceable to the 
first arrival of the Greenland whaling ships 
in London, more than two centuries ago. 
Because those whalemen did not then, and 
do not now, try out their oil at sea as the 
Southern ships have always done; but cut-
ting up the fresh blubber in small bits, thrust 
it through the bung holes of large casks, and 
carry it home in that manner; the shortness 
of the season in those Icy Seas, and the sud-
den and violent storms to which they are 
exposed, forbidding any other course. The 

consequence is, that upon breaking into 
the hold, and unloading one of these whale 
cemeteries, in the Greenland dock, a savor 
is given forth somewhat similar to that aris-
ing from excavating an old city grave-yard, 
for the foundations of a Lying-in Hospital.

I partly surmise also, that this wicked 
charge against whalers may be like-
wise imputed to the existence on 
the coast of Greenland, in former 

times, of a Dutch village called Schmeren-
burgh or Smeerenberg, which latter name 
is the one used by the learned Fogo Von 
Slack, in his great work on Smells, a text-
book on that subject. As its name imports 
(smeer, fat; berg, to put up), this village 
was founded in order to afford a place for 
the blubber of the dutch whale fleet to be 
tried out, without being taken home to Hol-
land for that purpose. It was a collection 
of furnaces, fat-kettles, and oil sheds; and 
when the works were in full operation cer-
tainly gave forth no very pleasant savor. But 
all this is quite different from a South Sea 
Sperm Whaler; which in a voyage of four 
years perhaps, after completely filling her 

hold with oil, does not, perhaps, consume 
fifty days in the business of boiling out; and 
in the state that it is casked, the oil is nearly 
scentless.

The truth is, that living or dead, if but 
decently treated, whales as a species are 
by no means creatures of ill odor; nor can 
whalemen be recognised, as the people of 
the middle ages affected to detect a Jew in 
the company, by the nose. Nor indeed can 
the whale possibly be otherwise than fra-
grant, when, as a general thing, he enjoys 
such high health; taking abundance of exer-
cise; always out of doors; though, it is true, 
seldom in the open air. I say, that the motion 
of a Sperm Whale’s flukes above water dis-
penses a perfume, as when a musk-scented 
lady rustles her dress in a warm parlor.

What then shall I liken the Sperm Whale 
to for fragrance, considering his magni-
tude? Must it not be to that famous ele-
phant, with jewelled tusks, and redolent 
with myrrh, which was led out of an Indian 
town to do honor to Alexander the Great?
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Do site da RTP Açores extraímos, com 

a devida vénia, um artigo de Victor Rui 

Ramalho Bettencourt Dores – docente, 

escritor, actor, encenador, poeta, 

ensaísta e crítico literário açoriano, que 

também se dedica à Etnomusicologia e 

a estudos etnográficos e linguísticos.

E u fui criado numa casa que tinha 
dentes de baleia no peitoril das jane-
las a servir de calço. Desconhecia-

-se, então, as potencialidades do scrimshaw, 
e os dentes e os ossos de baleia eram pouco 
ou nada valorizados. Entre Abril e Outubro, 
a baleação fazia parte do nosso quotidiano e, 
na vila da minha infância, saíamos da escola 
em correrias para assistir ao desmancho dos 
cetáceos, após terem sido rebocados para a 
baía da Barra.

Em meados dos anos 60 do século pas-
sado, a ilha Graciosa possuía duas arma-

ções baleeiras, e toda a gente mantinha um 
certo respeito para com os homens envolvi-
dos na caça ao cachalote: oficiais, trancado-
res [aqueles que lançam o arpão], remadores, 
motoristas das «gasolinas», mestres calafa-
tes, vigias...

Sem as tecnologias da informação e da 
comunicação hoje ao nosso dispor, recorria-
-se então a uma sinalética convencionada, 

através da qual a população tinha conhe-
cimento da baleação em alto mar. Bastava 
olhar para o Monte da Ajuda, onde se encon-
trava (e ainda lá está) instalada uma vigia de 
baleia. Nesta vigia havia sinais convencio-
nais que eram transmitidos com bandeiras 
de várias cores. 

Para que fossem visíveis de vários pontos, 
essas bandeiras eram içadas num mastro 

Baleação, por Victor Dores
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implantado no lado direito da vigia. Quando 
era dado o alarme de baleia, por meio de um 
bombão, era hasteada a bandeira verme-
lha. Quando a baleia era trancada, era içada 
a bandeira branca e vermelha. Quando a 
baleia já estava morta era içada a bandeira 
branca. Lembro-me de ver estas manobras 
realizadas pelo senhor António Francisqui-
nho, que vigiava com bons binóculos.

Cinquenta anos depois, as baleias pas-
seiam-se livremente nos mares dos Açores, 
foi criada a indústria do whale watching e 
os botes baleeiros são agora utilizados para 
regatas e outras competições desportivas. 
Só os vigias voltaram ao local de trabalho, 
agora munidos de telemóveis e de melhores 
lentes...

Para além de fazer parte do meu imaginá-
rio, a baleia é hoje meu objecto de estudo no 
campo da literatura, eu que tendo escrito a 
letra de «O boi do mar» (com música de Luís 
Alberto Bettencourt), muito devo à baleia, 
pois à custa dela vou recebendo anualmente 
uma (magra) «soldada» da Sociedade Portu-
guesa de Autores.

Não é impunemente que os Açores assis-
tiram a 150 anos de baleação nos seus mares. 
Antes de chegar à literatura, a baleia já estava 

na linguagem popular («Vais ver com quan-
tos paus se faz uma canoa»), no cancioneiro 
(«Balear por balear/Nunca no mar baleei/
Balearam os meus olhos/Quando para ti 
olhei»), no adagiário («Baleias no Canal, 
terás temporal») e nas manifestações de cul-
tura popular (miniaturas de botes baleeiros 
e scrimshaw).

É no século XIX que a baleação açoriana 
chega ao conhecimento de todo o mundo 
através de duas obras incontornáveis: Car-
riére d’un Navigateur, do príncipe Alberto 
de Mónaco (havendo neste livro um capí-
tulo intitulado «La mort d’un cachalot» que 
descreve minuciosamente todas as etapas 
de caça da baleia); e Moby Dick, de Herman 
Melville. A bordo do navio baleeiro Pequod 
seguem três açorianos (sendo que, curio-
samente, um deles passa a vida a cantar e 
a tocar viola...) e, no capítulo XXI, Melville 
tece rasgados elogios aos baleeiros açoria-
nos, nos seguintes termos:

«Não poucos destes caçadores de baleias 
são originários dos Açores, onde as naus de 
Nantucket que se dirigem a mares distan-
tes atracam frequentemente para aumen-
tar a tripulação com os corajosos campone-

ses destas ilhas rochosas. Não se sabe bem 
porquê, mas a verdade é que os ilhéus são os 
melhores caçadores de baleias».

E depois há uma série de outras obras 
que abordam, sob diversos pontos de vista, 
a baleação açoriana. Por exemplo: As Ilhas 
Desconhecidas, de Raul Brandão, Mau Tempo 
no Canal, de Vitorino Nemésio, e as obras 
que formam o denominado «ciclo da baleia» 
de Dias de Melo: Mar rubro (1958), Pedras 
Negras (1964) e Mar pela proa (1976).

Não tenhamos dúvidas. A baleia é hoje 
um pedaço da cultura, da memória e da his-
tória destas ilhas e das suas gentes. 

Victor Rui Ramalho Bettencourt Dores

Bibliografia
Teresa Perdigão, Tesouros do Artesanato 

Português Vol 4. – Papel, Scrimshaw, Pedra 
e Metais. Os artesãos que apresentam os 
seus trabalhos nesta obra foram escolhidos 
pela excelência do trabalho, a capacidade de 
inovar.
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Fotografia

Auto-retrato de Carlos Relvas
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Carlos Relvas
Além de fotógrafo, o ecléctico Relvas foi 

político e lavrador, criador de cavalos e 

cavaleiro, inventor, e músico. Abastado 

proprietário agrícola ribatejano, foi exímio 

cavaleiro e toureiro amador, atirador de 

pistola e de carabina e jogador de pau, 

de florete e de sabre. Já é conhecido, no 

país e no estrangeiro, pela sua actividade 

como fotógrafo. Novas exposições vieram 

confirmar que a Arte fotográfica de 

Relvas se escreve com «A» maiúsculo.

L onge de ser homogénea, a obra fotográ-
fica de Relvas inclui inúmeros traba-
lhos de manifesto convencionalismo, 

mas também imagens de rara beleza. A sela 
de cavalo mostrada ao lado é uma das últimas. 
De resto, Relvas, ao longo de 30 anos, fotogra-
fou literalmente «tudo»: animais domésticos, 

Sela de cavalo, ca. 1880
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objectos, mendigos e os VIPs do seu tempo. Na expo-
sição organizada em 2013, o curador agrupou as ima-
gens nos seguintes contextos: Objects of Eternity, 
Landscapes and Architecture, Portraits, On the Farm, 
Ships and Shores, Everyday Life and Artist’s Studio. 
Esta nova mostra reflectiu o enorme valor da recupe-
ração do espólio do fotógrafo, que esteve esquecido e 
abandonado durante mais de cem anos – coisas des-
tas, só em Portugal acontecem...

Filho de um rico abastado proprietário da Beira 
Interior que se instalara com sucesso no Ribatejo, 
Carlos Augusto de Mascarenhas Relvas de Campos 
(1838 – 1894) nasceu no Palácio do Outeiro, na vila 
da Golegã, em Novembro de 1838. (Golegã, «Capital 
do Cavalo», fica no Ribatejo, distrito de Santarém, a 
cerca de 100 km de Lisboa).

Educado por professores particulares, aprendeu 
ciências e línguas, com destaque para o Francês. 
Depressa esta ecléctica personalidade se deixou atrair 
pelas actividades ao ar livre, distinguindo-se no tiro 
de pistola e carabina, como jogador de pau, florete e 
sabre, ou na equitação. Um verdadeiro sportsman. 

Relvas exerceu a actividade de fotógrafo entre 
1860 e 1894. Este enquadramento cronológico per-
mitiu-lhe conhecer e aplicar as técnicas que come-

Um perfeito dandy ribate-
jano: Carlos Relvas, Auto-
-retrato c. 1870
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çavam a transformar a Fotografia 
numa arte «popular». Por exemplo, 
aprendendo a fazer Fototipias pelo 
processo do austríaco Carl Jacobi. 
Um processo que permitia a repro-
dução industrial em grandes tira-
gens, lançando a época do postal 
ilustrado e dos álbuns fotográficos.

Em 1875, Carlos Relvas edita o 
álbum Phototypias, após ter adqui-
rido a patente do processo de Foto-
tipia a Jacobi. O álbum parece 
demonstrar um carácter experimen-
tal, através de diversas repetições 
de algumas fotografias, impressas 
com escassas diferenças. Estas expe-
riências teriam permitido ao fotó-
grafo realizar um ensaio geral para 
o conhecido Albúm de Phototypias 
da Exposição Retrospectiva de Arte 
Ornamental.

A arte fotográfica foi a sua 
grande paixão, a par com 
a que nutria pela Tauro-

maquia, produzindo uma obra de 
grande envergadura, e de especial 

«Praia da Ericeira» – um passeio régio?
1880-1890. 
Fotografia sobre papel; 
Carlos Relvas
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sensibilidade. Se ele se auto-designou «fotó-
grafo-amador», haverá que entende-lo no sen-
tido lato do termo: aquela que ama a Fotografia.

Possuidor de cavalos de raça Lusitano magní-
ficos, sabia ensiná-los a primor, e realizava com 
eles proezas extraordinárias, sendo um perfeito 
gentleman-rider. Um dos seus maiores triunfos 
foi no Porto, numas corridas em que alcançou 
grande vitória, montando no seu cavalo Chas-
seur d’Afrique. Por muitos anos toureou a cavalo 
e a pé; era dextro, tanto como cavaleiro, como 
bandarilheiro, aliando à sua destreza de cava-
leiro uma serenidade de ânimo pouco vulgar.

Casado com Margarida Amália Mendes de 
Azevedo e Vasconcelos, deste primeiro casa-
mento teve quatro filhos, entre os quais se desta-
cou como figura pública o republicano José Rel-
vas (Carlos Relvas era ferrenho monárquico).

Carlos Relvas foi membro da Sociedade Fran-
cesa de Fotografia. Em Portugal nunca foi mem-
bro do Clube Photographico, embora tenha acom-
panhado todas as actividades desta agremiação.

Em 1882, organizou-se uma exposição retros-
pectiva de «Arte Ornamental» produzida em 
Portugal até ao final do século xviii, reunindo 

Cabeça de ovelha c.1870. 
Foto de Carlos Relvas.
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no Palácio do Marquês de Pombal cerca de 4.000 
peças oriundas de colecções públicas e priva-
das, tanto de Portugal como do estrangeiro. Sur-
giu à comissão organizadora a ideia de reunir em 
álbum fotográfico as imagens dos vários objec-
tos que no final teriam de ser novamente disper-
sos. Carlos Relvas de pronto aderiu ao projecto e 
construiu um atelier para a realização da tarefa; 
durante vinte dias produziu os quinhentos e doze 
clichés de que foi composta a obra. Uma fenome-
nal obra de documentação.

Como forma de desligar a ideia de qualquer 
interesse pessoal no trabalho dou todo o lucro do 
trabalho à Misericórdia e Montepio Popular da 
Golegã, aos subscritores dirigiu uma carta pessoal 
em que todo o trabalho era explicado, bem como 
o destino do pagamento do mesmo.

D epois da morte da sua esposa em 1887, 
voltou a casar um ano mais tarde – com 
Mariana Correia, decisão que não foi 

bem aceite por todos, particularmente o seu filho 
José Relvas, que vendeu a residência familiar à 
Câmara da Golegã. No ano de 1889, Relvas par-
ticipou com a sua segunda esposa na Exposição 

O mais bonito retrato feito por 
Carlos Relvas. Retrato de uma 
jovem mulher, cerca de 1880.
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Foto de Carlos Relvas

Universal de Paris, sendo premiado com uma Medalha 
de ouro, enquanto a sua mulher Mariana foi galardoada 
com a Medalha de bronze, e o seu operador Augusto Fon-
seca recebe uma Medalha de prata. Carlos Relvas recusa 
o prémio por o considerar insuficiente. No mesmo ano 
viajou com a esposa por Espanha, França e Suiça, dando 
origem ao Álbum de fototipias, Hespanha, França e Suissa, 
Marianna e Carlos Relvas Phot., 30 fototipias de vistas 
registadas nessa viagem, tendo regressado a Portugal 
ainda no mesmo ano.

Relvas foi viver para o estúdio e viu-se obrigado a pro-
ceder a algumas adaptação que obrigam a um abran-
damento da sua actividade. Morreu em 1894 devido a 
uma septicemia após um acidente de cavalo nas ruas da 
Golegã.

O Centro de Estudos de Fotografia da Golegã 
(CEFGA) criado em 2008, na sequência de um 
protocolo assinado entre o Instituto Politécnico 

de Tomar e a Câmara da Golegã, rapidamente entrou em 
estado de paralisia, como tantas outras instituições simi-
lares em Portugal.  A dinamização e propagação interna-
cional da obra de Relvas deve-se à Galeria checa Rudolfi-
num www.galerierudolfinum.cz.

http://www.galerierudolfinum.cz
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Vista da Lua. Carlos 
Relvas. 1880-1890. 
Fototipia do autor. 

Publicações mais recentes
Carlos Relvas – Objects of Eternity, José Veiga Mal-

tez, David Korecký, Luis Pavão, Galerie Rudolfinum, 
Praga 2013.

Encarnação, Alexandra; Gray, Michael; Haworth-
-Booth, Mark; Mesquita, Vitória; Mestre, Victor; 
Aleixo, Sofia; Pessoa, José; Roiullé, André; Torrado, 
Sofia; Vicente, António Pedro. Carlos Relvas e a Casa 
da Fotografia / Carlos Relvas and the House of Photogra-
phy. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 2003. 
ISBN 972–776-179-8.

Bernardo Mendonça / Expresso. Sete rarida-
des e outros tesouros. Online em expresso.sapo.pt/
sociedade/sete-raridades-e-outros-tesouros=f921970



«Multiplaying Camera», 1870-1880 

Collodion wet plate negative

E sta máquina fotográfica com várias 
lentes acopladas, valeu a Relvas a 
Medalha do Progresso em Viena de 

Áustria. Com um espírito muito criativo, e 
já numa fase adiantada da sua carreira, Rel-
vas adoptou novas tecnologias da Fotografia, 
como a utilização de câmaras com lentes rota-
tivas rápidas. Começa então a fazer fotografias 
que captam o conjunto de uma cena social, 
com indivíduos, movimento, acção. Fotogra-
fava lugares cheios de actividade, como um 
repórter, tornando-se no final da vida um fotó-
grafo moderno. foto: C.R.



Paisagem marítima,
Portugal. 1876-1878. 
Caalos Relvas
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A Casa-Museu de Relvas, na Golegã

A construção do edifício que hoje é a Casa-
-Museu, destinava-se a funcionar como 
estúdio e laboratório de fotografia. Ocor-

reu entre 1872 e 1875; alguns anos mais tarde, em 
1887, o imóvel teve obras de adaptação a residên-
cia, o que ocasionou uma grande transformação 
no seu interior.

A casa-estúdio é um conjunto arquitectónico 
oitocentista, em estilo neo-gótico, da autoria do 
arquitecto Henrique Carlos Afonso, constitu-
ído por um imóvel e jardim do qual sobressaem 
algumas espécies exóticas, um lago e um parque 
infantil. Hoje, é a Casa-Museu de Carlos Relvas.

Do acervo aqui existente destacam-se o arquivo 
fotográfico, mobiliário e instrumentos musicais, 
para além da biblioteca particular que conta cerca 
de quatro mil volumes. É um edifício de dois 
pisos de planta longitudinal formado pela articu-
lação de diversos corpos, com cobertura diferen-
ciada em telhados de duas águas e em pavilhão. 
Na fachada principal podemos ver os bustos de 
Nièpce e de Daguerre, os pioneiros da Fotografia. 
Em 1981, o edifício foi doado à Câmara Municipal 
da Golegã, que o transformou na Casa-Museu Car-
los Relvas. Foto: C.R. 1872-1876.



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Carlos Relvas / página 95

O estúdio fotográfico que Carlos Relvas 
instalou no piso superior da sua casa-
-estúdio tem um telhado de vidro – 

para receber o máximo de luz natural para as 
fotografias que ali realizou. Este estúdio, em 
estilo neo-gótico, tinha uma entrada separada 
da entrada principal – para garantir a discrição 
das senhoras que vinham fazer o retrato.
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Crónicas da Atlântida

S ão uma viagem visual pelo Arquipélago 
dos Açores: uma foto por dia, uma ilha por 
mês, da maior à mais pequena, de Leste 

para Oeste. Ao longo de 9 meses, deslocando-se por 
9 ilhas, o fotógrafo português António Luís Cam-
pos, fotojornalista da National Geographic Portu-
gal e guia de viagens-aventura da Nomad, parti-
lha a sua perspectiva sobre o quotidiano das gen-
tes açorianas, num relato documental de atenta 
observação e grande realismo. Campos traz aos 
Açores uma perspectiva nova de olhar o mundo: 
fresca, realista, emocional, sem falsa poética, verí-
dica, genuína. Excelente fotografia!

Online em www.cronicasdaatlantida.org/

Exemplo de uma foto do projecto Crónicas da Atlântida:
A paixão de Franco Ceraolo pelos Açores tem já longos anos. O 
italiano, cenógrafo que deixou para trás uma carreira brilhante 
na alta roda do cinema mundial, é um dos grandes motores da 
recente classificação do Burro da Graciosa como raça autóctone. 
A sua paixão levou-o a ter 11 dos 70 exemplares identificados, na 
sua propriedade virada para o mar.

http://www.cronicasdaatlantida.org/
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Thiago Romão de Sousa
O espólio fotográfico de cerca 

de 7.000 negativos regista-
dos em vidro / gelatina, per-

tencentes a Thiago Romão de Sousa, 
foi adquirido pela Direcção Regional 
da Cultura dos Açores.

Thiago Romão nasceu em 1884, 
na cidade da Horta, e foi o funda-
dor do estabelecimento Photogra-
phia Popular, que manteve aberto ao 
público até à década de 1960, na refe-
rida cidade.

Para além dos negativos em vidro, 
de finais do século xix e princípios do 
século xx, que documentam a vida 
faialense, a visita régia e retratos de 
estúdio, o espólio é também com-
posto por material fotográfico que 
integra o acervo do Museu da Horta. 
Constituindo um dos mais importan-
tes núcleos fotográficos dos Açores, o 
acervo estará disponível ao público 
depois dos trabalhos de inventaria-
ção e conservação.

O acervo é constituído por retra-
tos de estúdio e reportagens fotográ-
ficas, que Thiago Romão de Sousa 
realizou no âmbito da sua actividade 
profissional na primeira metade do 
século XX, após fundar a “Photogra-
phia Popular” em 1908, na cidade da 
Horta.

P ara além de retrato de estú-
dio, que inclui elementos da 
comunidade cabo-verdiana 

no Faial no início do século XX, ban-
das filarmónicas e outros agrupa-
mentos musicais, este acervo integra 
registos de eventos públicos como a 
inauguração da Livraria “O Telégra-
pho”, a comemoração da implan-
tação da República pela Sociedade 
Filarmónica Artista Fayalense, a 
construção do farol da Ribeirinha e a 
visita do rei Carlos e da rainha Amé-
lia à cidade da Horta, em 1901.

As imagens pertenceram ao acervo 
do coleccionador privado Duarte 

Farol da Ribeirinha. Foto: Thiago Romão de Sousa

Cota Moniz, da ilha Terceira, 
que nos anos 1990 o adquiriu 
à herdeira do fotógrafo, a sua 
filha adoptiva Elvira Romão 
de Sousa.

Esta iniciativa permi-
tiu salvar do muito provável 
desaparecimento uma colec-
ção de cerca de sete mil espé-

cies fotográficas que, a par de 
uma actividade caracterizada 
particularmente pelo retrato 
de estúdio, inclui reportagem 
fotográfica com valor docu-
mental, registos históricos da 
vida social faialense. 
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A marca de 
conservas de 
sardinha  
La Rose foi 
lançada há 112 
anos, mas há 
40 que estava 
desaparecida. 
Agora foi 
ressuscitada.
Vintage sells...

Conservas



N o contexto dos temas que 
começam nas páginas seguin-
tes, será pertinente assinalar 

que as conservas portuguesas foram o 
primeiro tipo de produtos a ser abor-
dados num modo que corresponde ao 
Marketing moderno. A primeira cam-
panha de promoção internacional (ao 
lado, uma brochura) foi estruturada e 
desenhada por Fred Kradolfer.
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Folheto em forma de lata de conserva, publicado pelo 
 Instituto Português de Conservas de Peixe.
Capa e aberto de página. Versão inglesa.
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Vintage sells
O portal de notícias online da BBC 

News1 dedicou uma reportagem 
à venda de produtos retro em Por-

tugal. Comenta-se o regresso a produtos e 
embalagens com Design vintage. A reporta-
gem britânica realça o sucesso do comércio 
que recorre aos “bons velhos tempos” e que 
tem atraído cada vez mais clientes, de den-
tro e de fora do país. Mas os produtos com 
pedigree não garantem automaticamente as 
vendas. É o caso do Vinho do Porto, que, obvia-
mente, já começa a saturar os turistas que 
visitam Portugal. O que agora está em moda, 
são produtos bem mais triviais, mais bara-
tos – e por vezes, de qualidade bastante infe-
rior à de algumas garrafas do eternamente 
nobre Port Wine.

Entre latas de conserva de Sardinha e 
Atum, perfumes, sabonetes de luxo e brin-
quedos de folha de flandres, algumas lojas 

1 .) BBC: Retro product renaissance proving popular in Portugal. A 

new trend in Portugal is seeing shopkeepers stock their shelves with 

products and packaging which deliberately hark back to the designs 

of previous decades. Toys, perfumes and foods with a vintage look are 

proving particularly popular with tourists and are helping revive the 

country’s flagging economy. Mauricio Moraes reports.

Conserveira de Lisboa, Rua dos Bacalhoeiros Nr. 34, Lisboa, Portugal
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em Lisboa e no Porto – cada vez mais – mos-
tram o Design de décadas atrás e enchem as 
prateleiras com estes produtos. A pioneira 
deste trend foi a ex-jornalista Catarina Por-
tas, quando decidiu abrir a sua loja A Vida 
Portuguesa.

C atarina Portas continua muito 
activa no sector comercial que esco-
lheu: no antigo armazém da Fábrica 

de Cerâmica Viúva Lamego em Lisboa abriu 
em Outubro de 2013 a nova loja A Vida Por-
tuguesa, de Catarina Portas. Dois andares, e 
com novidades: um horto, peças de têxtil-
-lar, vestuário, banheiras, fogões. E até, para 
quem quiser, candeeiros de rua e coretos. No 
tecto, as andorinhas de sempre. 

“O aspecto vintage está a tornar-se parti-
cularmente popular entre os turistas e está a 
ajudar a reviver a economia do país”, realça o 
artigo da BBC News. “Os produtos que pare-
cem ter deixado os dias passar actuam no 
sentido de nostalgia das pessoas e incenti-
vam ao comércio local destas ruas”, explica o 
jornalista Maurício Moraes na reportagem. 

A Conserveira de Lisboa Armazenista 
(www.conserveiradelisboa.pt), fundada em 
1930, é uma das lojas que parece ter parado 

A loja de Catarina Portas, no Porto.

http://www.conserveiradelisboa.pt
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no tempo e que aderiu à linha vintage para 
embalar os seus produtos em conserva. 

Tiago Ferreiro, proprietário do estabeleci-
mento, explicou à BBC News que sente que 
“é como entrar numa máquina do tempo”. O 
comerciante salienta que, apesar de o Design 
ter sido alterado, «nada mudou» em relação 
àquela que era a imagem anterior das mon-
tras da loja. No web-site lemos: «A mudança 
faz parte da nossa loja, mas apostamos numa 
mudança coerente, que faça sentido com 
a nossa história e filosofia. Foi nesse sen-
tido que criámos uma parceria com o colec-
tivo de designers we are boq (weareboq.com). 
O objectivo foi actualizar a imagem da Con-
serveira de Lisboa reutilizando as primeiras 
imagens gráficas dos nossos produtos.»

A s três marcas que a Conserveira de 
Lisboa Armazenista vende – Tri-
cana, Minor e Prata do Mar – recor-

rem a peixe fresco de origem portuguesa: 
o Atum é pescado nos mares dos Açores, a 
Cavala na costa sul do continente, a Sardi-
nha a Norte e os moluscos na Murtosa, perto 
de Aveiro. 

A loja Vida Portuguesa, no 
Porto. Uma bela foto de Vitor 
Moreira/flickr.

http://weareboq.com/
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O azeite também é português, à seme-
lhança da maioria dos ingredientes que se 
somam aos peixes nas latas de conserva. Aos 
quatro fornecedores de produtos alimenta-
res, juntam-se uma empresa encarregue do 
Design, duas de cartonagem e uma gráfica: 
todos portugueses. 

Na Conserveira de Lisboa estão, além do 
Atum e da Sardinha, a Cavala, as Anchovas, 
o Bacalhau, o Salmão, o Polvo, a Enguia, a 
Lula, os Bivalves, Ovas e a famosa (e carís-
sima) Lampreia minhota. Registada em 
1942, a Tricana é a marca que se dedica aos 
peixes grandes, com filetes inteiros dispos-
tos manualmente na lata. 

No mesmo ano, nasceu a marca Prata do 
Mar para uma gama de filetes de tamanho 
reduzido e oferecendo ainda conservas cozi-
nhadas. Criada em 1955, também para jogar 
na liga dos peixes menores, juntamente com 
os filetes mais pequenos, a Minor contempla 
patés e pastas de peixes para serem servidos 
como petiscos ou entradas.



CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Vintage sells / página 108

Por dia vendem-se, em média, 900 latas de 
conserva, que saem da Conserveira de Lisboa 
para deixar água na boca dos clientes habi-
tuais e das centenas de turistas nacionais e 
estrangeiros que visitam a loja diariamente. 

Vinte mil latas de conserva empilham-
-se nas prateleiras de madeira que correm 
de lés a lés as paredes deste antiquado arma-
zém alfacinha. O stock vai, porém, variando 
ao sabor da época, consoante o pescado se 
encontra ou não nas melhores condições 
para fazer conserva.

Em termos de Design de produto, esta marca espanhola continua na posi-
ção do topo. As conservas Ortiz são as que melhor conseguiram transpor-
tar a imagem antiga para o Marketing moderno.
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Charme do vintage aliado à elegância de um 
design contemporâneo.
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Chocolates Arcádia

O utro produtor que já há algum tempo 
apostou no efeito vintage é a Arcádia, 
com uma loja situada em plena Baixa 

do Porto. A Arcádia é uma fábrica de confeita-
ria artesanal, mantendo a tradição nas receitas 
e processos de fabrico. Diz que são utilizados 
somente produtos naturais seleccionados.

Das prateleiras do balcão sobressaem as 
cores do chocolates e amêndoas. Ao fundo, a 
porta abre-se para a fábrica, na qual se mantém 
uma produção artesanal. No edifício da Rua 
do Almada, no Porto, há ainda espaço para os 
escritórios onde dois irmãos trabalham. 

N o ano em que Salazar apresentou o 
novo texto da Constituição, em 1933, 
Manuel Pereira Bastos abria na Praça 

da Liberdade, no Porto, a Confeitaria Arcádia. O 
local era preferido pela alta sociedade. Os anos 
passaram e o negócio foi-se mantendo em famí-
lia. Com a morte de Manuel, o negócio passou 
para o filho, pai de Margarida e João. Os dois 
lembram-se de ser ainda crianças e receberem 
todos os dias em casa uma caixa com bolos da 
Arcádia. Natal e Páscoa eram momentos prós-
peros para o negócio.

Em 2000 a antiga confeitaria acaba por ser 
encerrada. Mas sem um verdadeiro ponto 
final. Passa apenas a produzir os produtos tra-
dicionais: sortido, línguas-de-gato e amên-
doas de licor. «Achámos que devíamos encon-
trar outras soluções e formas de competir nos 

tempos modernos. Abrimos este estabe-
lecimento na Rua do Almada e fomos 
desenvolvendo a nossa rede comercial», 
explica João Bastos.
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C omeçaram com um quiosque no 
NorteS hopping em 2003. O sucesso 
ditou que permanecessem aber-

tos o ano inteiro. A falta de condições foi 
um trampolim para a abertura da primeira 
loja (em 2005), enquanto outros quiosques 
abriam no Porto, Braga, Coimbra e em Lis-
boa. «Foi importante para alargarmos os 
horizontes e mostrarmos às pessoas que a 
Arcádia não tinha morrido. Neste momento 
temos n lojas Arcádia e gerimos n Coffee 
Box na sequência de uma parceria.» 

Em 2007, a Arcádia estava novamente 
com uma loja na Avenida da Boa-
vista, no Porto, e uma oferta mais 

variada (scones, crepes, chocolate quente, 
saladas). Seguiu-se uma loja só de chocola-
tes no Picoas Plaza, em Lisboa, depois subs-
tituída por outra no Dolce Vita Tejo. 

Mas os dois sócios perceberam que o con-
ceito funcionava melhor na rua. Prova disso 
foram as lojas que abriu na Avenida de Roma 
e em Campo de Ourique. Agora, a ideia dos 
gerentes da Arcádia é de expansão, com a 
abertura de lojas franquiadas. 

A Arcádia pertencente à família Bastos 
desde 1933 e foi na época uma importante 
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O sortido da Arcádia mantém muitas formas e os sabores 
originais desde os anos 30. Um dos segredos está no 
método de produção artesanal e na escolha dos ingre-
dientes. O chocolate utilizado na concepção de todos os 
bombons é de alta qualidade. O outro segredo está no 
Packaging design, muito vintage, ao gosto Art-Déco. 

referência da cidade do Porto. A Arcádia é 
hoje famosa pelos seus bombons e línguas 
de gato de chocolate, entre várias outras 
especialidades. 

Para melhor corresponder a todos os gos-
tos e necessidades, está disponível o sortido 
tradicional em chocolate de leite e sem açú-
car adicionado. Apesar do forte passado, a 
Arcádia continua a apostar na renovação. 
Exemplo disso são bombons com Vinho do 
Porto, com Whisky e ainda, mais recente-
mente, com Aguardente. 

Para além da casa-mãe, no 63 da Rua do 
Almada, no Porto, já há Confeitarias Arcá-
dia na Avenida da Boavista, no Norte Sho-
pping, no C.C.Cidade do Porto (na Livraria 
Leitura), no C.C. Dolce Vita do Porto, no Mar 
Shopping em Matosinhos e no Gaia Shop-
ping em Gaia. Sete Arcádias, só no Porto. Em 
Braga está no Largo de Santa Cruz; em Gui-
marães está no Largo da República do Brasil, 
em Viseu está na Rua Alexandre Lobo e em 
Lisboa há na Avenida de Roma, em Campo 
de Ourique, no Dolce Vita Tejo e na Avenida 
João Crisóstomo. São 17 Arcádias.
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O blog da Pat
S abe fazer rebuçados caseiros? Então aprenda com 

Pat. Patrícia Almeida é professora, esposa e mãe; 
dedica, diz ela «algum do tempo livre ao espaço 

culinário que se chama foodwithameaning». Nós achamos 
que Pat é muito modesta, pois o seu blog é o melhor que 
existe online sobre receitas açorianas. 

Diz Patrícia: «Este percurso tem-me dado muitas ale-
grias e incentivado a diversas aprendizagens, quer no 
campo gastronómico quer em termos de registo fotográ-
fico. Tenho lido muito sobre ambas as áreas e tentado 
aperfeiçoar, com os meios 
que disponho, estes meus 
passatempos, que conse-
guem pôr mesa para a famí-
lia e amigos e registá-a em 
pixels ao mesmo tempo.» E 
nós temos aprendido muito 
com Pat, sobre ingredientes 
e receitas dos Açores. Façam 
o favor de se servirem!

Compota de Uva-de-Cheiro com 
Canela e Cardamomo. https://foodwi-
thameaning.wordpress.com/
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Layout
Design Editorial. Boas Práticas de 
Composição, Regras Tipográficas
400 páginas em formato DIN A4, ao largo. 

Exclusivamente em formato e-book! 

Um sucesso de vendas! 4ª edição, Janeiro de 2016.

E ste livro foi o primeiro e-book posto 
à venda pela tipografos.net. O pri-
meiro Manual prático de Layout, 

escrito em português, sobre paginação, 

composição e design editorial. Com dicas 
para aplicar os temas demonstrados com o 
soft ware de paginação InDesign. Um livro 
competente, escrito por um autor com 25 
anos de prática profissional no sector. Em 
português!

«As experiências negativas feitas com 
várias editoras portuguesas levaram-me à 
conclusão que não vale a pena imprimir 
livros, que nunca chegam aos seus leitores. 
Demasiado caros, mal impressos, sem uma 

Como fazer?

Inclui dicas para 
designers que pagi nam 
com Adobe InDesign e 
Illustrator CS5/6 e CC.

Design Editorial, 
Paginação,  
Boas Práticas de 
Composição e 
Regras Tipográficas

P. Heitlinger
TIPOGRAFOS.NET

   E-BOOKS. 2015

LAYOUT

distribuição global e abrangente.» A solu-
ção é – obviamente – distribuir e vender os 
livros em formato digital. Por essa razão, 
«Layout» será vendido exclusivamente em 
formato PDF, através do web-site www.tipo-
grafos.net.

Curioso? Então faça o download grátis 
das primeiras páginas, que incluem o Índice 
de Temas, dando-lhe uma visão da abran-
gência de temas deste livro de 400 páginas.

Interessado em comprar? Dentro da cam-
panha promocional durante a fase introdu-
tória deste livro, o e-book é vendido por 20 
Euros. Portanto, não hesite! 

Mande um email ao autor Paulo Heitlin-
ger, para obter detalhes sobre a forma de 
pagamento e os pormenores relativos ao 
download do seu exemplar pessoal. P. Hei-
tlinger – email: pheitlinger@gmail.com

Pode fazer o pagamento através do sis-
tema PayPal ou por transferência bancária.

Anúncios
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 • Evolução dos alfabetos fonéticos

 •  Letras romanas: classificação sob aspectos formais 

e funcionais. Tipometria básica.

 • Anatomia e estrutura das letras. Proporções e 

relações mútuas.

 • Dos tipos de metal às fontes digitais: semelhanças e 

diferenças. 

 • Caligrafia e geometria. As formas produzidas por 

um cálamo ou uma pena de ave.

 • Como alcançar legibilidade? Factores que 

determinam as «formas típicas» das letras.

 • Desenhar letras com papel e lápis. Exercícios 

práticos de construção de letras.

 • Tipografia digital: fontes, formatos, cortes, estilos.

 • Primeiros exercícios com pixel fonts digitais, 

realizados com o software online FontStruct. 

 • Pensar em módulos microtipográficos.

 • Genealogia práctica: derivar as formas das letras 

numa sequência de produção.

 • Domínio da ferramenta de typeface design 

FontStudio para desenho vectorial.

 • As particularidades do OpenType: versaletes, 

algarismos antigos, Swash, ligaduras, etc.

 • O Tracing de scans. Depois da digitalização, 

preparação e posicionamento de gráficos vectoriais.

 • Curvas Bézier.

 • Teste de fontes.

 • Sidebearings, Tracking e Kerning. Pares de kerning.

 • Ligaduras e formas contextuais.

 • Do esboço ao produto final: Produção sistemática 

de fontes digitais.

 • Extenso Glossário da terminologia tipográfica.

 • Os mais belos alfabetos. Uma selecção das mais bem 

conseguidas criações, de Gutenberg até hoje.

Preço para uma licença: 25 Euros . 

http://tipografos.net/ebooks/tipos-e-fontes.html

Tipos & Fontes 
Typeface Design, caligráfico e tipográfico, 
de Paulo Heitlinger. 3. Edição, 2016. 500 
páginas.  
PDF em formato DIN A4 ao largo – ideal 
para ler on-screen. Um verdadeiro 
sucesso entre os nossos E-Books.

Este livro é um manual práctico, cruzado com uma 

introdução histórica e completado com um extenso 

mostruário de +100 fontes digitais, abrange os temas:

tipos & fontes
Manual de Typeface 
Design, caligráfico e 
tipográfico, de Paulo 
Heitlinger. 2015 

tipografos.net/ebooks
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Design Gráfico em 
Portugal, 1870 a 1970
Os primeiros cem anos da evolução das «artes 
gráficas» em Portugal. 

Referência imprescindível para estudantes 
e docentes do Design de Comunicação, 
Ciências da Comunicação, Marketing, 
Publicidade, Jornalismo, Belas Artes, 
História do século XX. 

U
ma extensa compilação de imagens e textos, 

de Paulo Heitlinger. Os primeiros cem anos 

da evolução das «artes gráficas» e do desenho 

de produto industrial em Portugal. Das revis-

tas satíricas de Rafael Bordalo Pinheiro aos posters de 

Sebastião Salgado. 700 páginas (!) plenas de exemplos gráficos 

e informação textual sobre:

Rafael Bordalo Pinheiro, Litografia, Revistas humorísticas. 

As mais importantes revistas ilustradas. Raul de Caldevilla, 

Almada Negreiros, Fred Kradolfer, Publicidade nos anos 20 e 

30, Design fascista, o Sr. Ferro, o SPN / SNI. As exposições colo-

niais e internacionais. Publicações estrangeiras em português: 

a revista fascista Sinal. Emmérico Nunes, Jorge Barradas, Piló, 

Thomaz de Mello (TOM). Anos 20: as bonecas Art Déco. Maria 

Keil. Stuart Carvalhais. Desenhos humorísticos, Banda Dese-

nhada, Cartazes. Art Déco em Portugal, arquitectura e decora-

ção. A Casa Serralves, o Café Imperial, a Farmácia Vitália.

Design de Produto: exemplos. A campanha de marketing 

da Indústria Conserveira. Bernardo Marques. Revista Pano-

rama, Revista Civilização. «Arte popular portuguesa», uma 

discussão. Sebastião Rodrigues. 

Fotografia documental. Desenho de Letras. As fontes Can-

toneiros, Bertrand, Vitalis. 

Índice Remissivo. Bibliografia / web-sites.

E-book, PDF em formato DIN A4 ao largo, ideal para leitura 

on-screen, e para projecção por Datashow.

4ª edição: Agosto de 2015. 

Preço: 30 Euros. 

Distribuição: www.tipografos.net

Design em Portugal, 
de 1870 a 1970
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A Cultura Visigótica 
Uma introdução à cultura vigente em 
Portugal e Espanha de 400 a 1100 n.E.

S obre esta época não existe quase 
nenhuma informação impressa e 
acessível ao grande público. Depois 

de intensivas pesquisas, realizadas ao longo 
de largos seis anos, o autor revela-nos os 
restos visivéis de uma cultura híbrida que 

integrou elementos da Antiguidade Tar-
dia, do Paleocristianismo, dos povos ger-
mânicos (Visigodos e Suevos), da cultura  
greco-bizantina, assim como elementos 
chamados moçá rabes. Desta confluên-
cia surgiu uma cultura sui-generis que se 
expressou numa forma única de Escrita, em 
testemunhos de Arquitectura e das Artes 
Aplicadas. Conheça as estelas de Mértola. 
Os monumentos das Astúrias. As igrejas 

do Norte de Portugal e a Sul do Tejo. A arte 
da ouriversaria. O Antifonário de León e o 
Canto Moçárabe. Os testemunhos achados 
em Toledo, antiga capital do reino visigodo. 
Os «Beatus» do século XI. As particularida-
des da Escrita visigótica. Os mais importan-
tes monumentos da época, em Portugal e na 
Espanha. 

Textos, fotos e paginação de Paulo Heitlin-
ger. Um livro em formato digital, invulgar, 
reunindo vários usos: roteiro e guia de via-
gem, livro de estudo, compêndio de Arque-
ologia, fonte de material didáctico e infor-
mativo para professores e estudantes. Cerca 
de 250 fotografias/ 250 páginas. PDF em for-
mato DIN A4, ao largo. Preço: 15 Euros. 

Distribuição: www.tipografos.net

Paulo Heitlinger 
3.ª Edição, 2015 
arqueo.org  
Edições de  
Arqueologia

 A cultura

Visigótica
 na Hispânia:
 Monarcas,  Monumentos,
 Manuscritos, Arte e Música.

Anúncio
Os livros da tipografos.net são uma série inédita. Eficiente.  

De alta qualidade, em formato digital: PDFs com 

interactividade acrescida, com links internos e externos. 

Para estudar em casa, na escola, na universidade, para ler em 

viagem – e para levar de férias, a explorar a Pré-História e a 

História. Carregue o seu PC, Notebook ou Tablet com estes 

fabulosos livros.
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Mega 
Antas, menires e cromeleques.
Um guia para o Mesolítico e
Neolítico em Portugal

Paulo Heitlinger        3. Edição, 2015
tipografos.net – Edições de Arqueologia

litismo

Megalitismo.  
Antas, menires e 
cromeleques. 
Um guia para o Mesolítico  
e o Neolítico em Portugal

Um e-book da autoria de Paulo Hei-
tlinger, com ilustrações do pres-
tigiado ilustrador suíço Marco 

Schaaf. O primeiro titulo da série «Arqueo-
logia» surgiu em Julho de 2001. Para forne-
cer a todos os interessados um óptimo guia 
sobre o Neolítico e os monumentos mega-
líticos: antas, menires e cromeleques, para 
melhor desfrutarem um boas férias arqueo-
lógicas. Entretanto temos a 3ª edição, revista 
e aumentada.

A Alvorada da Civilização na Penín-
sula Ibérica é o tema que esta publicação 
documenta com textos e fotografias. Portu-
gal é um dos países europeus que encerra 
um valioso património megalítico; inúme-
ras antas, menires e cromeleques testemu-
nham uma etapa crucial na evolução das 
nossas sociedades pré-históricas. São esses 

os monumentos – especialmente os visitá-
veis – que discuto e mostro.

Os textos explicam as evoluções sociais 
que originaram estas impressionantes cons-
truções, quando os Neolíticos experimenta-
vam, pela primeira vez, fazer Arquitectura. 
O pano de fundo destas manifestações cultu-
rais foi uma das mais drásticas modificações 
do comportamento humano: a Revolução 

Neolítica, que levou o Homem a diminuir 
a caça e pesca, deixar de ser nómada, para 
se tornar o que é hoje: um ser sedentário, 
ligado à terra e à exploração sistemática dos 
recursos naturais. 

3 ª edição, Dezembro de 2015.
Cerca de 250 fotografias. 
170 páginas, formato DIN A4. 
Preço de uma licença: 15 Euros.
Se desejar adquirir um exemplar, envie 

um email a pheitlinger@gmail.com.
Prova de leitura: http://tipografos.net/

ebooks/megalitismo.html

Anúncio
Os livros da tipografos.net são uma série inédita. 

Eficiente. De alta qualidade, em formato digital: 

PDFs com interactividade acrescida, com links 

internos e externos. Para estudar em casa, na 

escola, na universidade, para ler em viagem – e 

para levar de férias, a explorar a Pré-História e a 

História. Carregue o seu PC, Notebook ou Tablet 

com estes fabulosos livros.

http://tipografos.net/ebooks/megalitismo.html
http://tipografos.net/ebooks/megalitismo.html


CULTURAS 28 / Dezembro de 2015 / Anúncios / página 124

Livro do Sal
Um tema apaixonante: a salinicultura 
tradicional. As salinas da costa 
portuguesa. O sal numa visão mundial. 
Por Paulo Heitlinger, com a colaboração 
de Birgit Wegemann.

P ortugal foi um país produtor e 
exportador de sal, a salicultura já 
foi uma das nossas principais activi-

dades económicas. O nosso sal foi, na Idade 
Média, produto de troca com todo o Norte 
da Europa e também com o Norte de África. 
A salicultura tradicional foi uma actividade 
estruturante do nosso litoral.

A partir de 1950, o sector salineiro atra-
vessou várias tempestades, motivadas por 
crises económicas internas e turbulências 
internacionais que levaram à falência das 
nossas indústrias conserveiras, e por arrasto, 
das salinas. O abandono de muitas salinas 
tradicionais, a sua conversão em aquacultu-
ras industriais ou em explorações mecani-
zadas desvirtuaram algumas paisagens da 
nossa costa marítima.

Contudo, resistiu um pequeno núcleo 
de velhos e novos produtores, movidos pela 

paixão do sal, por um penoso trabalho feito 
ao ritmo da Natureza, por uma economia 
tradicionalmente sustentável. É também 
das suas iniciativas que fala este livro.

Aos marnotos, que me fornecem o bri-
lhante sal que está sempre à minha mesa, 
fica dedicado este livro. Eles têm de aguen-
tar o infernal calor seco do Verão, o sal que 
lhes seca a pele, condições de vida elemen-
tares, e muito trabalho duro para rapar e 
colher o sal e o carregar para o armazém. 
Muito obrigado! 

Paulo Heitlinger

220 páginas. Exclusivamente em formato 
e-book, PDF em formato DIN A4 ao largo, 
ideal para leitura on-screen.

Referência imprescindível para quem se 
interessa por Natureza, Património, Foto-
grafia, Ecologia, Processos e tecnologias tra-
dicionais. Leia as primeiras 20 páginas, com 
o índice de temas.

    3ª edição: Agosto de 2015.
    Preço: 20 Euros.
    Distribuição: www.tipografos.net
Compra por transferência bancária — ou 

Paypal

– 1 –

Livro do

Sal
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