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Tapeçarias de Portalegre e José d’Almeida 
em destaque no Museu do Vinho Bairrada 

 

“Artistas Portugueses na Tapeçaria de Portalegre” e “José d’Almeida - O Poeta da Luz” são as 

duas novas exposições temporárias do Museu do Vinho Bairrada, inauguradas no passado 

sábado, em Anadia. As mostras, integradas na comemoração do 20.º aniversário do Museu, 

podem ser visitadas até ao dia 31 de maio. As novas exposições resultam da colaboração e 

parceria de vários colecionadores, bem como de destacadas instituições de âmbito nacional e 

local, nomeadamente o Museu da Presidência da República, o Museu da Tapeçaria de Portalegre, 

o Município de Portalegre, a Fundação Mário Soares e Maria Barroso e a Fundação Nadir Afonso. 

Na cerimónia de inauguração, o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, 

sublinhou que “este vai ser um ano muito importante para o Museu”, anunciando que “as 

comemorações irão terminar com a apresentação de um projeto de revitalização do espaço”. 

Jorge Sampaio recordou que o Museu do Vinho foi criado com dois objetivos: por um lado, ser a 

Casa da Bairrada, onde produtores e todo o setor vitivinícola possam dar a conhecer esta cultura 

que “tanto nos orgulha”; por outro, ser uma nova centralidade da arte nacional e internacional, 

que traga à região da Bairrada grandes artistas nacionais e internacionais. “Hoje, o Museu do 

Vinho Bairrada é um dos grandes espaços de cultura da região Centro”, afirmou. Relativamente 

ao novo ciclo de exposições, Jorge Sampaio realçou “a excelência” dos trabalhos em Tapeçaria 

de Portalegre e “a justa homenagem” ao artista José d’Almeida e à sua obra. O autarca deixou 

ainda um agradecimento público aos artistas e entidades que, ao longo dos 20 anos, colaboraram 

com o Museu: “tem sido uma grande honra para o Município de Anadia trabalhar com todos”. 

A exposição “José d’Almeida - O Poeta da Luz” é uma homenagem póstuma que o Município de 

Anadia presta ao artista plástico, falecido em outubro de 2022, reconhecendo a grandeza da sua 

obra. José d’Almeida, que, em vida, colaborou diversas vezes com o Museu do Vinho Bairrada, 

foi um artista multifacetado. Os seus trabalhos convidam a navegar num mar de surpresas e 

emoções. 

A exposição “Artistas Portugueses na Tapeçaria de Portalegre” resulta da parceria com a 

Manufatura Tapeçarias de Portalegre. Apresenta obras de consagrados artistas portugueses em 

Tapeçaria de Portalegre. Almada Negreiros, Joana Vasconcelos, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro, 

Maria Keil, Nadir Afonso, Vieira da Silva, Vítor Pomar, Carlos Botelho, Eduardo Nery, Graça 
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Morais, Júlio Resende e Menez são alguns dos artistas cujas obras se encontram patentes no 

Museu do Vinho Bairrada. 
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