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Este ensaio visual, constituído por cinco imagens, é um exercício criativo
estruturado segundo alguns dos objetivos

expressos no programa de formação de

professores ao qual esteve associado o Seminário Literatura & Cinema, ocorrido entre
junho e julho de 2019.
Estas imagens-metáfora, em que se sobrepõem três tipos de fontes distintas – o
cinema, a fotografia documental e as artes plásticas – podem ser interpretadas como um
recurso pedagógico específico para projeção dentro de uma sala de aula, ou de outro
contexto educativo, que nos permita dialogar acerca de várias dimensões e distintos
contextos da

História regional e local da Madeira, reconhecendo, com este tipo de

estratégia, “o caráter polissistémico das culturas contemporâneas e o caráter denso dos
discursos e fenómenos artísticos das várias áreas de criação”, onde o cinema ou a
linguagem fílmica poderão ser o ponto de partida.
O título proposto para este ensaio coincide com aquele que atribuí

à minha

intervenção em Ilhéstico, projeto de arte contemporânea em implementação na cidade do
Funchal em 2019, produzido pela Galeria Porta33 e tendo como comissário Miguel Von Afe
Peres.1 Essa minha intervenção será constituída por uma instalação artística a ser
apresentada no topo de uma torre-avista-navios e por uma escultura exposta no interior
da Galeria Porta33. O ensaio visual tem em comum com essas intervenções artísticas o
mesmo enquadramento conceptual e a plasticidade intertextual.
A sequência de imagens aqui apresentadas, embora remeta diretamente para a
alusão histórico-social, industrial, técnica e artística do bordado Madeira, enquanto
referência identitária da ilha, foi inspirada, por seu turno, no filme Veredas, de 1978, de
João César Monteiro, exibido no âmbito do seminário Literatura & Cinema. A nítida relação
que o enredo do filme apresentava com os contos tradicionais da literatura popular
portuguesa, assim como um certo espírito de denúncia social e reorganização política,
marcante na sequência do 25 de abril de 1974, fez-me lembrar, pelas mesmas razões, de

1
Miguel Von Afe Peres o descreve o projeto da seguinte forma: “Ilhéstico propõe uma redescoberta do corpo
da cidade, numa perspetiva contemporânea, através da sua paisagem, da sua arquitetura, da sua história e das
suas vivências. Ilhéstico é, por isso, muito mais do que uma exposição; é uma experiência, ou melhor, uma
convocação para um encontro de experiências, que se manterão vivas no tempo e no espaço”
https://www.porta33.com/exposicoes/content_exposicoes/Ilhestico/ilhestico_entrada.html
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um documentário desse mesmo ano, As Bordadeiras da Madeira, realizado pelo Centro
Português de Cinema.2

O documentário As bordadeiras da Madeira trata das condições de vida e da
realidade social das bordadeiras da Madeira, retratando a atividade do ponto de vista
histórico e sociológico incorporando diversos testemunhos pessoais. O documentário
apresenta-nos também, logo ao início, uma relação com as tradições orais populares,
através de uma bordadeira idosa, que, depois de recitar a lengalenga que a seguir se
transcreve, conclui que a sua longa vida tinha sido um “romance triste”:
Passeava dona Olívia nas torres do seu jardim
com um pente de ouro na mão
penteando mesmo a si
lançou seus olhos ao mar
avistou uma linda armada
capitão que nele vem
vem em grande retirada
Diz-me lá ó capitão
diz-me pela tua alma
marido que Deus me deu
se vem nessa tua armada
Nem o vi nem o conheço
nem sei que sinais levava
Era seu cavalo branco e a sua cela dourada
na ponta da sua espada
um laço de fita encarnada
Pelos sinais que me dás
nele estava em terras morto
morto, deitado no chão
com vinte e quatro feridas
e outras tantas atoucadas
a mais pequena de todas era a cabeça rolada

2

Disponível
para
visualição
na
página
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/as-bordadeiras-da-madeira/.
ISSN 2184-1519

online

da

RTP

Arquivos

translocal.cm-funchal.pt

em:

7

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas

número.4 (jan. | jun. 2019)

Martinho Mendes. | Da Condição de Ver Navios. Ensaio Visual

Ah triste de mim viúva
Ah triste de mim coitada
com três filhas que eu tenho
sem nenhuma estar casada.
As imagens apresentadas neste ensaio visual traduzem algumas ideias-chave
contidas na lengalenga, designadamente a relação com os barcos e a consequente
desventura da viúva e das três filhas por sustentar.
O documentário abre com o mesmo tom triste e monótono da história de dona
Olívia, fazendo referência ao muito mal pago ofício de bordar e ao contexto insular
representado: pobre, rural, muito religioso e patriarcal, onde o papel da mulher estava
reservado às lides domésticas. Há ainda uma outra correspondência entre a três filhas
solteiras citadas pela bordadeira anciã na cantilena inicial, e

a apresentação dos

depoimentos de três filhas solteiras, de uma família entrevistada no Estreito de Câmara de
Lobos – Teresa de 20 anos, Isabel de 16 anos e Regina de 14 anos. Duas das irmãs, Teresa e
Regina, falam resignadamente dos seus sonhos gorados por uma mentalidade ainda em
transição. Parecem pacientes em relação à aprendizagem do ofício da bordadeira,
aceitando, no caso de Teresa, a mais velha, o casamento que se anunciava para aquele
mesmo ano. Porém, Isabel, a filha do meio, expressa o seu desagrado total pelo trabalho
de bordadeira. Este pouco ou nada lhe diz e Isabel acusa a fraca recompensa financeira
que dele advém, adivinhando-se uma atitude mais reivindicativa e crítica, tanto em relação
às ordens do pai como em relação ao trabalho nos bordados.
O ensaio visual combina fotografias, onde já se denota o processo de abandono dos
tecidos e dos espaços, registadas por mim, entre 2010 e 2018, em casas de bordado do
Funchal, entretando encerradas. A primeira imagem regista a parede do escritório de uma
destas casas de bordado, onde se pode ver uma tabela de contagem dos pontos a bordar e
um barco de bomboteiros,vendendo toalhas aos grandes navios.3

As imagens 2 e 3

mostram tecidos azuis da cor do mar e do anil, amarelecidos pela indiferença. A imagem 4
apresenta-nos os rostos das três irmãs do documentário acima mencionado, sendo que o

3

Bomboteiro (do inglês “bumboat”), é o nome dado, na Madeira, às pequenas embarcações que
permitiam a negociação e venda de produtos locais (entre os quais, o bordado Madeira) aos barcos
transatlânticos que faziam escala no porto do Funchal.
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de Isabel aparece ao centro, em maior destaque, pela sua postura mais crítica,
simbolizando uma espécie de esperança na mudança. Todas as imagens desta sequência
são sobrepostas a uma outra imagem, mais transparente que deixa observar os diagramas
para lenços de bolso bordados.
Terão alguma vez bordado um lenço com o seu nome, estas três jovens
sonhadoras? Terão chorado por entre o bordado feito à soleira da porta, nos terreiros
cheios de flores, à semelhança da descrição da condição feminina da bordadeira feita por
Horácio Bento de Gouveia, no cinematográfico romance Lágrimas Correndo do Mundo, de
1959?
A sequência de imagens termina com uma mala de viagem aberta. No seu interior os
bordados estão abandonados.
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