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O CLARIM – É a primeira vez que a For-
ça Motriz realiza uma acção em Macau. 
Que avaliação faz desta experiência?

D. ANDRÉ DE QUIROGA – Foi a 
estreia da Força Motriz em Macau, mas 
existimos desde 1995. A empresa já or-
ganizou acções deste género em vários 
países, como o Reino Unido, Alemanha, 
Bélgica, França, Espanha, Itália, Estados 
Unidos ou Suíça. Temos montado e co-
laborado em eventos na Universidade de 
Oxford (com o Mestre Sommelier João 
Pires); «Haunch of Venison», «Horrach 
Moya», ou na «Bienal de Veneza 2013». 
Também na «Manchester Gallery», com 
a artista Joana Vasconcelos; «ARCO» e 
«SUMMA» em Madrid; «New Museum» 
de Nova Iorque, e em edições sucessivas 
do «Dão & Douro» na Assembleia da Re-
pública Portuguesa, com o patrocínio 
de figuras de Estado como Jaime Gama 
e Assunção Esteves, ou de Mota Amaral, 
no caso de apresentações da Península 
de Setúbal. Também participamos em 
eventos nas embaixadas de Portugal em 
França, Espanha e Bélgica; na Represen-
tação Permanente de Portugal junto do 
Conselho da Europa; nos consulados de 
Portugal em Estrasburgo e Estugarda; 
na Câmara de Estugarda e em restauran-
tes, como o «Belga Queen» de Bruxelas, 
«Fortaleza do Guincho» de Cascais, e 
«Mon Vieil Ami» de Paris. Neste mo-
mento estamos envolvidos na prepara-
ção de acções de promoção de vinhos, 
azeites e de outros produtos alimentares 
de segmento «premium» na Colômbia, 

D. ANDRÉ DE QUIROGA, DIRECTOR DA FORÇA MOTRIZ

«Em Macau a cultura enófila 
tem muito que evoluir»

A Força Motriz trouxe a Macau 
o único Mestre Sommelier da 
Península Ibérica, o português 
João Pires, e vários produtores de 
casas agrícolas de renome. Após 
duas formações no Instituto de 
Formação Turística, uma recepção 
na Fundação Rui Cunha e uma 
apresentação no Consulado de 
Portugal, O CLARIM falou com 
D. André de Quiroga, director da 
Força Motriz e responsável pela 
iniciativa. Arte e Portugal foram 
também temas de conversa.

Bélgica, Panamá e Suíça; no «Dão & 
Douro» – realiza-se a 5 de Junho e en-
volve um ciclo de jantares com Ljubo-
mir Stanisic, Miguel Castro e Silva, e Joa-
chim Koerper, entre outros – e ainda na 
«performance» gastronómica «Almoço 
das 500 Avós», um projecto de Tatsumi 
Orimoto, artista japonês de grande no-
meada, que estamos a preparar no Con-
vento de São Bento de Castris em Évora 
e que será documentado pelo «Channel 
4» do Reino Unido e transmitido, em di-
recto, pela RTP a 1 de Abril. Este evento 
insere-se na «Trienal no Alentejo», que 

se desdobra a 2 de Abril com a apresen-
tação do «chef» Pedro Mendes na «Ali-
mentaria Experience» em Barcelona, 
onde o «chef» executivo do «Marmoris 
Hotel» de Vila Viçosa vai ombrear com 
nomes como Joan Roca ou Pedro Subi-
jana. Devo dizer que a nossa vinda a Ma-
cau foi um risco calculado, dado termos 
connosco um grupo de produtores de 
vinho de referência, como Bacalhôa, La-
vradores de Feitoria, Alorna, Ravasquei-
ra, José Maria da Fonseca ou Niepoort; 
o concurso do Mestre Sommelier João 
Pires; o apoio do Consulado Geral, do 

Instituto de Formação Turística, e de en-
tidades como a Fundação Rui Cunha e o 
Instituto Português do Oriente.

CL – Apesar de não ser frequente a 
vinda a Macau de reputadas persona-
lidades do mundo dos vinhos e até de 
outras áreas, a população adere pouco a 
este tipo de iniciativas. Tendo em conta 
a realidade de outros países, que expli-
cação encontra para este fenómeno?

D. A.Q. – Por um lado creio que a 
própria dinâmica cultural e empresa-
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rial de Macau, que nos motivou a des-
locação, implica uma gestão de tempo 
mais criteriosa, que pesa sobre a escolha 
dos eventos onde vão os residentes. Este 
tipo de acções não se destina a massas, 
mas a prescritores, a «opinion leaders» 
e «opinion makers», enfim, ao público 
que adere aos ciclos promocionais de 
vinhos. Tivemos uma dezena de jorna-
listas da rádio, televisão e da imprensa 
escrita de Macau e Hong Kong – «me-
dia» portugueses e de língua inglesa 
– que cobriram e participaram numa 
«master classe» realizada no Instituto de 
Formação Turística, na manhã de 26 de 
Março. Também três dezenas de pessoas 
participaram, nesse mesmo dia à tarde, 
em outra sessão no IFT, desta vez desti-
nada aos finalistas do curso de Hotelaria 
e Trade, e que contou com a participa-
ção de vários responsáveis de «Food and 
Beverage» e de escanções chineses, por-
tugueses e franceses. Entre os presen-
tes estiveram responsáveis do sector do 
Jogo, como da MGM, Sands ou Galaxy. 
Apraz-nos registar que o director do IFT, 
David Wong, mostrou-se muito satisfeito 
com o resultado alcançado. Num terri-
tório onde a cultura enófila tem muito 
que evoluir, este tipo de eventos demo-
rará algum tempo a entrar nos hábitos, a 

tístico a Ásia afirma-se naturalmente, à 
medida que se vai impondo no campo 
político, em consequência do desenvol-
vimento económico que atravessa. Pe-
quim, Xangai, Taipe, Tóquio e Seul são 
hoje pólos de criação e atracção para 
artistas, como são Paris, Nova Iorque 
ou Londres. As metrópoles asiáticas são 
também os locais onde se constroem os 
novos museus e se acumulam as novas 
grandes colecções, num processo que 
recorda o Renascimento.

CL – E como podem os artistas portu-
gueses explorá-lo?

D. A.Q. – Não consigo pensar num 
artista como pertencente a um país. Pre-
firo enquadrá-lo numa cultura. Sobre os 
artistas originários de Portugal, que vi-
vem e trabalham a partir do nosso país, 

«O envolvimento das 

representações diplomáticas 

de Portugal em projectos de 

promoção das produções 

nacionais é sempre desejável, 

apesar das extraordinárias 

limitações orçamentais e 

funcionais que atravessa o 

sector público do nosso país»
 

«Tenho colaborado em projectos 

da Joana Vasconcelos e 

apoiado o seu trabalho em áreas 

relacionadas com o que me 

trouxe a Macau. E também com 

outros artistas, como Eugénio 

Ampudia, Ricardo Calero, Pierre 

Gonnord, Pedro Cabral Santo 

e Barthelemy Toguo»
 

contribuir para a alteração de comporta-
mentos e a dar o fruto que se pretende. 
De qualquer forma, o Mestre Sommelier 
João Pires e a equipa da Força Motriz 
são corredores de fundo, pessoas que se 
envolvem no trabalho intensamente e a 
longo prazo. Não faria sentido investir 
num projecto a milhares de quilómetros 
de Lisboa se assim não fosse…

CL – Deixa Macau com vontade de re-
gressar com mais projectos?

D. A.Q. – Este processo decorreu 
numa fase complicada da nossa activi-
dade, devido aos eventos do início de 
Abril e outros já referidos. Viemos a 
Macau para satisfazer os produtores que 
haviam demonstrado interesse em estar 
cá, no âmbito de uma acção que nos foi 
proposta pela organização dos Lusota-
lentos, e isso foi cumprido. Deixamos 
Macau, onde voltaremos certamente 
ainda este ano. O João Pires é perma-
nentemente solicitado de várias partes 
do mundo para acções de formação, 
consultoria, «master classes», ou para 
integrar júris. Eu continuo a integrar 
painéis de prova em Espanha e estou 
também envolvido na criação de uma as-
sociação luso-galaica de especialistas em 
turismo e gastronomia, a par da minha 
actividade empresarial. Este será certa-
mente um local de retorno. Nos últimos 
dias fizemos contactos e recebemos pro-
postas que nos obrigam a visitar o ter-
ritório – e também Hong Kong – com 
regularidade.

CL – Para tal será fundamental o apoio 
continuado do Consulado de Portugal, 
bem como de outras entidades oficiais 
e privadas...

D. A.Q. – O envolvimento das repre-
sentações diplomáticas de Portugal em 
projectos de promoção das produções 
nacionais é sempre desejável, apesar 
das extraordinárias limitações orçamen-

tais e funcionais que atravessa o sector 
público do nosso país. As embaixadas 
e consulados possuem um capital de 
conhecimento e relações que são um 
suporte importante para quem se insta-
la num novo mercado. Temos contado 
com a colaboração e apoio de várias re-
presentações consulares e diplomáticas 
ao longo da última década, mas é nos 
parceiros privados que encontramos a 
maior adesão e apoio. É preciso não es-
quecer que a nossa vinda a Macau teve 
como fim estabelecer uma plataforma 
promocional de apoio aos agentes eco-
nómicos, que queiram desenvolver a sua 
actividade aqui e em Hong Kong. Todos 
os contributos são necessários, inclusiva-
mente o da Imprensa, que joga um pa-
pel fundamental na divulgação e credi-
bilização das empresas e dos projectos.

ARTE

CL – A Força Motriz está igualmente 
ligada ao sector da arte contemporânea. 
Sente que também nessa área a Ásia tem, 
de facto, o potencial que tanto se ouve 
falar no Ocidente?

D. A.Q. – A Ásia tem sido sempre uma 
fonte de fascínio para os ocidentais. Era 
assim já no tempo dos gregos e mace-
dónios. Foi a Ásia, ou o imperativo de 
alcançar a fonte de algumas das suas 
riquezas, que mobilizou os monarcas 
portugueses nos Descobrimentos. E nós 
por aqui ficámos vários séculos. No que 
se refere à arte contemporânea, a Ásia 
tem sido uma fonte de inspiração. É nes-
te momento, e desde há várias décadas, 
uma área fulcral. Como local de realiza-
ção de feiras como a «Art Basel Hong 
Kong», que começa a 15 de Maio, ou a 
«Art Dubai», que terminou recentemen-
te. É a origem de artistas como o core-
ano Nam June Paik, o japonês Tatsumi 
Orimoto; do «Fluxus»; dos chineses Chu 
Teh-Chun e Ai Wei Wei, ou do indiano 
Anish Kapoor. No plano cultural e ar-

devo dizer que todos têm a ganhar com 
uma incursão, com várias e continuadas 
viagens, visitas ou residências no Orien-
te. Não se trata de explorar, mas de se 
integrarem em novas redes, de trabalha-
rem com outros artistas e instituições, o 
que lhes permitirá chegar muito mais 
longe e potenciar o seu crescimento. A 
Ásia é desde os anos 70, com o ressurgi-
mento do Japão, a casa dos novos mece-
nas, individuais ou corporativos, e é es-
sencial aos artistas o apoio deste tipo de 
benfeitores. Curiosamente está em fase 
de finalização um projecto expositivo 
sobre as conexões da China com Portu-
gal, que envolve Nuno Figueiredo, Luís 
Alegre, e um residente em Macau, José 
Drummond.

CL – Tem trabalhado com a artista 
plástica João Vasconcelos. Estamos a 
falar de um caso de sucesso isolado ou 
de um modelo de gestão e «marketing» 
artístico que pode servir de modelo a 
outros artistas nacionais?

D. A.Q. – Tenho colaborado em pro-
jectos da Joana Vasconcelos e apoiado o 
seu trabalho em áreas relacionadas com 
o que me trouxe a Macau. Mas também 
tenho colaborado com outros artistas – 
na qualidade de curador na produção 
ou na montagem de exposições – como 
Eugénio Ampudia, Ricardo Calero, Pier-
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re Gonnord, Pedro Cabral Santo, Bar-
thelemy Toguo, ou galeristas como Jua-
na de Aizpuru. A Joana Vasconcelos está 
a sofrer de sobre-exposição. Tem uma 
estatura internacional que transcende 
o seu país de origem, o que acontece a 
todos os artistas de sucesso. Não quero 
acreditar que este seja um caso isolado, 
prefiro pensar que outros se poderão 
afirmar, mas tal não vai acontecer sem 
um investimento massivo no plano pes-
soal e na montagem de uma estratégia 
e de uma estrutura de suporte. A Joa-
na tem sabido fazer as escolhas certas, 
muitas vezes contra a corrente, e é uma 
pessoa rigorosa e disciplinada, com uma 
enorme capacidade de trabalho, talento 
e vontade de empreender.

PORTUGAL

CL – Foi assessor do Governo Civil de 
Setúbal durante alguns anos. Como olha 
actualmente para a política portuguesa?

D. A.Q. – Trabalhei com duas gover-
nadoras civis, representantes de dois 
Governos de cor política oposta, entre 
2002 e 2005. Estive mais tempo a asses-
sorar Maria das Mercês Borges, que hoje 
está no Parlamento, e colaborei também 
ao longo dos anos com outros parlamen-
tares, como Luís Rodrigues ou Miguel 
Frasquilho. A política já não faz parte da 
minha vida. Já a situação política... não 

«Não acredito que a refundação 

da Monarquia solucionasse por 

si só a dificílima situação em 
que nos encontramos, embora 

considere que esse é o sistema 

mais adequado a Portugal»
 

me consigo distanciar dela, como todos 
os portugueses. Creio que há um certo 
esgotamento e que as pessoas se estão a 
afastar das instituições e entidades que 
supostamente lhes deviam ser próximas 
– já não digo queridas, mas respeitadas, 
uma vez que lhes determinam a vida ao 
decidir sobre as opções para o País. Olho 
para Portugal com alguma apreensão. E 
também com vontade de trabalhar para 
que as coisas melhorem.

CL – Acredita que Portugal irá ven-
cer a crise, quando não se perspectiva 
qualquer mudança de regime nos pró-
ximos anos?

D. A.Q. – Mudança de regime ou 
mudança de Governo? Uma mudança 
de regime é uma ruptura, algo radical. 

As mudanças de Governo tem-se suce-
dido, num «remake» do rotativismo 
da Monarquia Constitucional. Portu-
gal terá de encontrar uma saída para 
esta estagnação e pessimismo. Tenho 
é algumas dúvidas sobre as propostas 
apresentadas pelos actores políticos 
da actualidade… Há demasiada pana-
ceia, muito tatismo, e um permanente 
alheamento da realidade. Esta obses-
são com os «modelos» económicos, 
sociais e outros – todos de importa-
ção e todos a aplicar por «peritos» – é 
massacrante, assaz estúpida e sempre 
decepcionante.

CL – Alguns sectores da sociedade 
portuguesa defendem hoje mais vee-
mente o regresso à Monarquia. Enca-
ra este fenómeno como algo natural 

produtiva. Há claramente um desencanto 
com o sistema político, um desagrado con-
tra alguns prebendados do sistema e uma 
suspeita quase endémica dos portugueses 
em relação às instituições do Regime Re-
publicano, mas não sinto, sinceramente, 
que o sentimento de mal-estar seja contra 
a instituição República em si e que possa 
conduzir a breve trecho ao fim do que foi 
imposto aos portugueses em 1910. 

ou apenas como mais uma manifesta-
ção de desagrado?

D. A.Q. – Não acredito que a refunda-
ção da Monarquia solucionasse por si só 
a dificílima situação em que nos encon-
tramos, embora considere que esse é o 
sistema mais adequado ao nosso país. As 
pessoas não devem afirmar-se pela nega-
tiva, fazer opções contra alguém, ou algu-
ma coisa. Entendo os protestos e os votos 
de protesto, mas prefiro uma atitude mais 
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