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APENAS MAIS UM LOUCO 

 

Confesso: sou louco por Doors. Tudo neles me fascina: 

 

. Um baterista que veio da área do Jazz e que batia 

naquilo como se não houvesse amanhã; 

. Um guitarrista principal que parecia mais baixo que 

guitarra, e cujo som de fundo era altíssimo e também 

altíssimamente irritante, mas que fazia 

estranhamente sentido, num âmbito mais 

abrangente, que ligava o rock ao blues e que se tornou 

insuportável num hino à música chamado “Absolutely 

Live”; 

. Um organista que fazia ligações melódicas geniais 

que não lembravam ao diabo – nem a Deus, já agora.... 

. E, no topo daquela geringonça, a voz, e… que voz! 

 

Uma vozeirona, que acordava meia Paris. 

E poemas, bebidos e embebidos em álcool, LSD e em 

Rimbaud. 

E ainda a ligação ao xamanismo das populações 

indígenas da América profunda e que felizmente, 

contra tudo e contra todos, ainda existem e ainda têm 

orgulho no seu passado e nos seus valores, de respeito 

pela natureza e pelos espíritos dos animais e das 



montanhas e dos lugares sagrados e das tradições dos 

seus antepassados. 

 

Jim Morrison ficou possuído pelo espírito de um índio 

morto num acidente de estrada. 

Não, não fui eu que inventei agora mesmo: foi ele que 

o disse e foi ele que o escreveu e foi igualmente ele que 

o cantou. 

Se duvidam, e quiserem comprovar a relação 

umbilical de Morrison com os índios norte 

americanos, vão até ao Youtube e vejam e ouçam uma 

pequena obra prima melódica – e sobretudo afectiva – 

intitulada: “Wild child”. 

Talvez então reconheçam a emoção genuína que 

sentiu Jackson Pollock, ao adoptar a pintura na areia 

dos Navajos para a sua revolucionária técnica 

Dripping. 

 

Pois é... há muita coisa que – como diria Frida Kahlo 

– os gringos não entendem. 

 

Por exemplo: não entendem tradições com mais de 

meio século – isso é tão certo como longínquo, para 

essas pobres almas. 

E por essa e muitas outras razões tentaram encobrir 

um genocídio enterrando–o sob centenas de filmes 

que contam a História ao contrário. 



Índio? – É sempre mau. 

Cowboy? – Sempre, sempre bom. 

 

Entendem hambúrgueres, ou jeans, ou pop art, ou 

cerveja, ou cinema ao ar livre, ou basebol. Mais? é 

muito, muito difícil. 

 

Jim não foi compreendido porque a sociedade tinha 

outros valores, muito mais mundanos, muito mais 

práticos, muito mais banais. 

Falar–lhes em poesia era como discutir o sexo dos 

anjos em pleno prostíbulo – uma tarefa destinada ao 

fracasso. 

Curiosamente, este fenómeno de culto e uma das 

exportações musicais americanas de maior sucesso 

tem ramificações muito profundas – mais profundas 

do que as autoridades americanas querem admitir.... 

 

O Rei Lagarto está bem vivo. 

E o voo da águia vela por ele. 

 

E nada, nada é mais forte que a Natureza. 

 

 



DESAFINAR EM DÓ MENOR 

 

Já vi e ouvi muita coisa no mundo da música e nos 

seus intérpretes mais criativos: 

 

. A excentricidade crónica de um Tom Waits 

aparentemente eternamente embriagado: megafones, 

gambiarras, cigarros em barda, anedotas 

desbragadas, uma voz que se divide em duas 

tonalidades, e uma miríade de outros artefactos mais 

ou menos pirotécnicos; 

. O arroto de Jim Morrison no Hollywood Bowl, as 

divagações sobre gafanhotos, os insultos ao público e 

comportamento lascivo no incidente em Miami e ainda 

as cenas maradas com a sua mãe no “The End”; 

. Ozzy Osbourne e a cena da galinha e do morcego e 

bastantes mais etceteras; 

. Frank Zappa e a lenda do defecar em palco e provar 

do seu próprio remédio, entremeado de um concurso 

de nojice à desgarrada com um espectador; 

. Os concertos de 10 minutos e voltados de costas para 

o público de uns verdadeiramente inovadores e 

revolucionários Jesus and Mary Chain; 

. A tirada de gosto duvidoso de Freddie Mercury no 

concerto mais memorável da história do rock, em 

pleno estádio Wembley; 

 



. A auto– destruição de um genial mas perturbado 

Charlie Parker, a cena do cavalo branco e muitas 

outras, que os amigos mais chegados sabiam de cor e 

salteado; 

. As cenas de pugilato do incrivelmente doce (mas 

viciado em heroína) Chet Baker; 

. A vida poética mas triste de Billie Holiday, incluindo 

as cenas no hospital. 

 

Portanto, tendo sabido disto tudo, perguntam–me se 

não fiquei surpreendido com a piada tola de Salvador 

Sobral. 

Sim, eu sei que o moço teve um momento zen, estilo 

épater le bourgeois a ver se pegava e eu, burguês dos 

sete costados desde pelo menos a morte de Brel, 

supostamente deveria ter ficado chocado com a 

provocação. 

Pois, mas eu lamento; nem um pouco, nada de novo 

chegou a esta costa. 

As circunstâncias não o aconselhavam: um concerto 

de solidariedade, devido à morte pelo fumo e pelo fogo 

de mais de meia centena de seres humanos. 

Ou seja, dizer isto neste contexto é de um mau timing 

inacreditável, de alguém que, por muito que a sua 

equipa tente, nunca estará preparado para a fama. 



Mas o que me espanta não é isso: o que me espanta é 

Salvador Sobral não ter obra que se veja – ou melhor, 

que se ouça.... 

Jim Morrison tinha. Tom Waits também. Mercury 

igualmente. Zappa idem. 

Estamos a falar de artistas lendários. Que o público 

justamente idolatrava, pela qualidade, quantidade e 

consistência de uma obra que fica na história da 

música popular. 

Eles podiam, estes sim, dar–se ao luxo de nos dar um 

pouco de sarjeta, pois já nos tinham dado grandes 

álbuns, enormes pérolas. 

 

E o que tem Salvador para nos apresentar? 

Um álbum. Apenas um álbum. Um único, para 

amostra. 

E que nem me espantava nada que estivesse cheiinho 

de covers – ou seja, versões de grandes canções, 

standards, canções que, essas sim, pertencem a 

verdadeiramente grandes músicos. 

 

Salvador tem uma irmã: Luísa. Que, ela sim, é uma 

artista de comprovada qualidade e consistência, e que 

já publicou salvo erro quatro álbuns, com um estilo 

musical muito pessoal e adulto, e que tem actuado em 

palcos de renome, aqui e lá fora. 



Essa irmã – a sua – deu–lhe de mão beijada uma 

pequena obra– prima melódica, uma letra pejada de 

poesia verdadeiramente insuperável na sua 

profundidade e simplicidade. 

 

E mais do que apenas isso:  

 

. Tratou da viagem.  

. Fez a primeira entrevista, em nome do irmão 

ausente.  

. Cantou no primeiro ensaio.  

. Deu dicas essenciais aos técnicos que filmavam a 

performance.  

. E, que eu saiba, foi ela a envidar esforços para 

encontrar colaboração no arranjo musical e também 

a encontrar a solução para o vídeo da floresta que 

passava em background. Se estiver enganado, 

agradeço esclarecimento. 

 

Ela: 

 

. Estendeu a passadeira vermelha ao irmão. 

. Entregou o ouro numa bandeja de prata. 

 



Nós: 

 

. O povo português sentiu–o como seu filho. 

. Nunca uma pessoa encontrou tanto carinho 

genuíno. 

 

E a paga é uma piadola de tasca, num momento que 

se queria único, num concerto em que tiveste o 

privilégio raro de actuar para finalizar, em 

homenagem a dezenas de almas que nos deixaram 

demasiado cedo, da maneira errada. 

 

É pouco, Salvador. 

É muito pouco, de tua parte. 

Acorda, rapaz. 

Ainda vais a tempo. 

 

Lembra–te Sobral: primeiro a obra, só depois o que 

sobra. 

 

 

 

 



ISTO NÃO É ROCK 

 

( Atenção: este é um artigo da categoria OH – Ódio 

humorístico ) 

 

Vamos lá a uma crítica musical que refere apenas os 

3 cabeças de cartaz dos 3 dias do NOS Alive:  

 

. The XX; 

. Foo Fighters; 

. e Depeche Mode. 

 

Primeiro dia: os The XX não aquecem nem arrefecem; 

soam vagamente a uma mistura de Cure e Joy 

Division, mas sem as melodias complexas e o carisma 

de Robert Smith e sem a obcessão pela escuridão da 

alma dos Division de um Ian Curtis sempre à beira do 

abismo. 

Há dois vocalistas nos XX; a voz feminina, que é 

demasiado frágil no pior sentido da palavra e a voz 

masculina, que faz modulações e discretos rodopios 

que não levam a lado nenhum. 

Já o suporte dos restantes instrumentos é 

competente, sim, mas não chega para aguentar 

músicas de 4 longos minutos.  



Enfim: uma seca. 

 

Segundo dia: Foo Fighters. Aqui há apenas 3 opções 

nas canções: 

 

1. Começa em melodia e acaba em berraria; 

2. Começa em berraria, há melodia uns segundos e 

volta à berraria; 

3. Começa em berraria, continua e acaba igualmente 

em berraria. 

 

Haja alguém que diga ao Dave Grohl que os créditos 

dos Nirvana estão–se a acabar… (uma bicada 

carinhosa, moço, toca a arrebitar)    ;–) 

O tipo é um entertainer capaz e também baterista de 

valor e talvez, com boa vontade, um guitarrista 

mediano; não um vocalista. 

Isto nem é rock, nem heavy metal, nem nada lá pelo 

meio; musicalmente falando, isto é zero. 

Não distingui as canções; todas me soaram iguais, 

uma vez que Grohl fez questão de misturar a berraria 

um pouco por todas as músicas, para ser democrata, 

e deu nisto: uma trapalhada épica. 

 

Terceiro dia: Depeche Mode. 



Começou mal, com umas 3 ou 4 canções que eu não 

conhecia de lado nenhum, e uma interpretação 

demasiado soft, de quem não estava a sentir a 

melodia; o que era normal, pois a melodia não estava 

lá. 

Continuou um pouco menos mal, com umas 2 ou 3 

que já se reconheciam, e curiosamente uma das 

melhores foi cantada pelo guitarrista; era calma e bem 

construída: era finalmente música, em vez de 

espectáculo sonoro. Gahan, aprende com este tipo.... 

menos meneios sensuais no palco e mais colocação de 

voz. 

Lá para o fim vieram uns 2 êxitos, e depois acabou, 

com o vocalista aparentando pouca vontade de voltar 

ao palco (foi o que me pareceu, mas não me 

mortifiquem....) 

 

Não foi por acaso que Foo Fighters e Depeche Mode 

fizeram por entre o alinhamento e aparentemente de 

forma quase inconsciente uma minúscula mas óbvia 

homenagem aos Queen do enorme Freddie Mercury: a 

mente destes instrumentistas sabe muito bem o que 

é de facto um grande concerto ao vivo de música rock. 

Não me pareceu nada orquestrado, antes algo 

intuitivo. E também não foi por acaso que houve por 

breves segundos uma enorme ovação entre o público 

e que essa homenagem também terminou nesses 

mesmos breves segundos, estilo: "– Pá, aplaudam–nos 

a nós, que o Freddie já não precisa"… 



Vi certa vez um DVD de Bob Marley, num concerto de 

uma digressão pelos EUA que não correu 

particularmente bem. E a razão é simples: nota–se 

que ele estava completamente esgotado, 

animicamente estava de rastos. 

Não me espantava nada que os músicos de rock 

estivessem quase todos assim: depois do fim dos 

royalties pela venda de vinis, da fraca venda de CD´s, 

da bomba atómica que Jobs lançou no mercado 

musical, e das digressões extenuantes, com jet lags 

constantes e quartos de hotel e comida de plástico em 

grande parte da sua vida, abuso de umas coisitas – 

admira–me, isso sim, que ainda estejam vivos! 

 

Conclusão: Grohl e Gahan em serviços mínimos 

(excluindo o esforço de gritaria do primeiro, que deve 

ser reconhecido) e uns The XX que, seja em serviços 

mínimos, seja em serviços máximos, soam sempre 

igual e enjoam qualquer um, qual viagem de barco em 

pleno Tejo. 

 

E sobre música – ou falta dela – estamos falados. 

É por estas e por outras que eu continuo a adorar o 

conceito diametralmente oposto do HotClub: 

 

. Ambiente inimista; 

. Muita música; 



. e pouco fogo de artifício sonoro, vulgo ruído. 

(a tugalândia agradece) 

 

Haja pachorra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ENCANTO DO ENFADO 

 

Bom, tenho de admitir que é verdade: 

 

. Irritam–me notícias falsas no Facebook; 

. Irritam–me posts que redefinem o que é a amizade e 

o que (não) são as pessoas; 

. Irritam–me sites como o da segurança social; 

. Irritam–me produtos biológicos de biologia variável; 

. Irritam–me pessoas cínicas, racionalizantes e gastas, 

zangadas com o mundo e arredores; 

. E finalmente, irritam–me pessoas demasiado 

irritáveis. 

 

Mas irritam–me muito mais os e as artistas que têm 

real talento e que, para provocar ainda mais atracção, 

mostram a perna laroca, as pernas larocas, o busto 

laroco, o sorriso maroto e as curvas avantajadas, sem 

freio nem excepção, à vez e mais um par de botas. 

 

Pois é, meus amigos, pois é: a lista é infelizmente 

longa, muuuito longa. Preparem–se, que isto não vai 

ser bonito de se ver. 

 



Falemos então de: 

 

. Shania Twain; 

. Beyoncé; 

. Mariah Carey; 

. Avril Lavigne; 

. Ariana Grande; 

. Rihanna; 

. Selena Gomez; 

. Shakira; 

. Katy Perry; 

. Miley Cyrus; 

. Jennifer Lopez; 

. Taylor Swift. 

 

Ok, e vou parar por aqui – mas a lista continua e 

continua e continua… 

Isto funciona maravilhosamente bem na música rock 

e pop, pois a sua base de promoção é o videoclip, 

popularizado inicialmente pela MTV, como todos 

sabemos. 

 



Rajadas visuais de sensualidade de 3 minutos 

funcionam muito, mas mesmo muito bem, e ajudam 

a vender qualquer coisa – neste caso chamem–lhe 

música… 

 

Tenho ainda outra coisa a confessar: 

 

O fado é território que eu pensava estar livre desta 

praga! 

Habituei–me a respeitar o low profile de artistas como 

Carlos do Carmo, que é o meu fadista preferido, ou 

mesmo de Camané ou Mariza. 

Ou cantores únicos como Jacques Brel, ou Frank 

Sinatra, ou Billie Holiday, ou o bardo da escuridão 

Tom Waits. 

O meu modo de entender a música é este: primeiro eu 

procuro… música! Será pedir muito, que a música 

exista, que esteja efectivamente lá?!? 

Esta é uma praga que mistura o marketing mais 

antigo do mundo com os instintos mais básicos de um 

público que se quer fiel e comprador, muuuito 

comprador. 

 

E, aqui, há dois exemplos que me irritam 

sobremaneira: 

 



. Cuca Roseta, com os seus meneios lânguidos que 

musicalmente são fogo– fátuo, e não levam a lado 

nenhum; 

. e, sobretudo, Gisela João, cujos ângulos de 

aproximação às suas pernas larocas parecem não ter 

fim, em infindáveis campanhas fotográficas da mais 

alta estirpe, que não envergonhariam qualquer 

modelo profissional digna desse nome. 

 

Visitem o Instagram, se querem conhecer legiões de 

caras e pernas e bustos larocos de todas as 

nacionalidades com menos de 20 anos, menos de 30 

publicações e mais de 10.000 seguidores, cada uma. 

 

Hoje em dia basta um único vídeo, como ficou provado 

com Justin Bieber – quanto mais aparentar ser 

caseiro, melhor, e já agora com a ajuda do Youtube, 

para conseguir fenómenos virais ao virar da esquina, 

que são bem melhores que cãezinhos ou gatinhos a 

fazerem parvoíces, e já está! Mais uma star is born! 

 

Não é, Barack Obama…? 

Sorry – wrong movie! 

 

Há, no entanto, misturas que não se devem fazer: 

 



. Jazz e pernas larocas ao léu; 

. Blues e caras lindas aos molhos; 

 

E, falando na tugalândia, sem dúvida que o 

aproveitamento do corpinho em vídeos que promovem 

música estilo fado não é de todo uma win– win 

situation, como diriam os nossos muito amigos 

americanos. 

 

Tenho portanto um conselho a dar a talentos musicais 

emergentes nesta área: 

 

Bastem–se com a melodia e a voz. 

Aprendam com João Gilberto, caramba… 

Cantem e encantem. 

É que não é preciso mais! 

Misturem apenas a vossa emoção com a guitarra e a 

voz. 

 

É que o corpo curvilíneo, a cara bonita, os olhos doces, 

a pernoca malandra, são encantos de outras lides. 

 

 

Quem vos avisa… 



A OBRA– PRIMA IMPERFEITA 

 

Convenhamos que não é o caldo preferível. Aliando 

uma timidez (quase) congénita, uma voz não mais que 

suspiro, e um dedilhar de guitarra practicamente 

ridículo, Mark Knopfler tinha tudo para “dar errado”. 

Mas, no entanto, e no culminar de uma (muito) longa 

viagem/ aventura musical, a bordo dos eternos Dire 

Straits, o monumento está lá, e o seu fiel escudeiro 

também. 

 

Sancho Pança – ou seja, “Alchemy” – traz–nos a 

melodia mais pura, é um calmante (este sim) 100% 

natural. Um disco ao vivo em que o ritmo das músicas 

é inteiramente respeitado, não interessando o tempo 

que se leve para que isso aconteça. Cada canção dura 

9, 10, 14 minutos… tanto faz. Não é Mozart, mas 

francamente, para a pop– rock já é muito bom, sim 

senhor. 

 

Quanto ao álbum– monumento, ele veio logo a seguir 

e chama–se “Brothers in arms”. 

 

“So far away”, “Money for nothing”, “Walk of life”, 

“Your latest trick” e “Why worry” abrem as 

hostilidades, formando um quinteto melódico 

extraordinário, uma torre sónica só comparável ao 

início de “Joshua tree” dos U2, ou “Strangeways here 



we come” dos Smiths, ou qualquer um dos álbuns dos 

Doors do Rei Lagarto Jim Morrison, tirando o “Soft 

parade”, claro está. 

Laivos de country, algum folk lá no meio, em discretos 

riffs. A seguir, “Ride across the river” ainda aguenta o 

barco, enquanto “The man´s too strong” é muito 

sólido, aparte um início algo titubeante e demasiado 

ambíguo. 

 

E é aqui que se dá um autêntico milagre. A 

imperfeição absoluta num conjunto de músicas quase 

inatacável. 

“One world” é, neste contexto, um “Bacalhau quer 

alho” metido a martelo numa sinfonia de Beethoven, 

uma verdadeira desgraça ambulante, onde quer que 

fosse incluída no disco. Enfim, para esquecer. 

 

E, quando já toda a malta esperava que a última faixa 

apenas fosse comprovar este tardio desvario – 

sobretudo ante tão glorioso início – dá–se a luz. Uma 

luz tão intensa e tão devastadoramente bela, que o seu 

extraordinário impacto deve algo à imprecisão e 

devaneio destrutivo da música anterior. 

 

Alguém disse uma vez que o primeiro disco dos Stone 

Roses é perfeito. Eu diria que “Brothers in arms” não 

é música; é perfeição. 



Portanto, se queremos entrar no céu pela porta da 

frente, devemos fazer uma de três coisas antes de 

bater as botas: 

 

. Ouvir Charlie Parker – The Bird 

. Chorar à chuva escutando João Gilberto 

. Sentir “Brothers in arms” 

 

Música com as notas certas, no sítio certo, no 

momento certo. 

 

E, quando é assim, as coisas fazem realmente sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPORTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TÁCTICA DO EMPATA 

 

Os treinadores portugueses são engraçados. E são 

também engraçadas as suas equipas. São engraçadas 

quando jogam cá dentro, mas são ainda muito mais 

engraçadas quando jogam fora de portas. 

A estratégia da grande maioria pura e simplesmente 

não existe; uma vez que um treinador não se consegue 

manter no cargo mais de 6 meses, nem vale a pena 

falar nisso, é um termo que nunca aparece nos seus 

dicionários. Mas consta sempre nos contratos que os 

ligam aos clubes a mítica cláusula de rescisão, 

frequentemente milionária, que ninguém pensa 

seriamente reclamar nem ninguém pensa seriamente 

pagar, como se vê em certas novelas sul– americanas 

que ocorrem um pouco por toda a Europa, à vez. 

 

Ora, a táctica é sempre a mesma, aplicável sobretudo 

à única modalidade que tem a classificação de 

desporto– rei cá no burgo: obviamente estou a referir–

me ao futebol. Esta táctica é a celebérrima táctica do 

empata, provavelmente herdeira do também 

tristemente célebre catenaccio italiano. 

 

Vou contar–vos uma história de embalar bonita, sito 

no já longínquo ano de 2004 e troca o passo, com um 

final extremamente feliz, lá para as bandas de um 

certo Dragão. Decorria a primeira fase do 



endeusamento internacional do cidadão José 

Mourinho. Palco? O muito mediático tapete verde dos 

sonhos dos red devils. 

 

Cá, tinha ficado 2–1 a favor do FC Porto. Lá, o 

Manchester marcou um golo, e só não marcou outro 

porque marcou mesmo mas o árbitro decidiu 

inacreditavelmente anular um golo 200 % limpo, que 

nem precisava das mil e uma repetições que por vezes 

crucificam árbitros em menos de 10 segundos na sua 

própria arena. 

O Madchester massacrava, o Porto quase se afogava e 

precisava de um milagre para seguir em frente para 

os tão ansiados quartos de final. 

Ora, o árbitro decidiu ser criativo mais uma vez, 

marcando um livre à entrada da área dos red devils, 

um livre cuja existência levantou já na altura imensas 

dúvidas… 

Bom, contemos as peripécias: primeiro – anular um 

golo absolutamente limpo; segundo – criar um livre 

cirúrgico quase em cima dos 90 minutos – é uma 

façanha difícil de igualar no reino arbitral, e Mourinho 

sentia já a sua estrelinha a dar sinais de vida. 

Os adeptos dos devils fechavam os olhos, metiam as 

mãos na cabeça, e quando em ressalto de autêntico 

ping– pong o jogador– que– melhor– veste– em– 

Portugal, de seu nome Costinha, fez o 1–1, alguém lá 

no alto deve ter perguntado a Deus: 



"– Mas isto não devia estar já a 2–0?? Perdi alguma 

coisa quando fui à casa de banho e buscar uma 

cerveja, ou sou eu que pura e simplesmente não 

percebo nada de bola!??". 

 

Bom, mas pensamentos dos anjos à parte, o resto, 

como se costuma dizer, é História (ou serão 

estórias…??). 

Mourinho usou o bem conhecido e muito tradicional 

desenrascanço para manter a equipa à tona de água, 

e a arte e inspiração de um desastrado árbitro 

adicionou o élan necessário para dar a volta à coisa: 

um mimo. 

A explosão de Big Mou, do banco em direcção ao 

relvado, num estilo só igualado pelo simpático e 

irrequieto Speedy González, e a sua posterior e muito 

lusa encenação e pressão para um árbitro no fundo 

tão dócil acabar com o pesadelo– tornado– sonho, não 

são coisas dignas do Special One; ah, mas é algo 

completamente ajustado à mentalidade tacanha, 

falsamente humilde, de baixo nível e ainda pior 

educação, que países tão diferentes e historicamente 

tão distanciados como por exemplo Inglaterra e 

Alemanha, têm vindo a assistir incrédulos e a criticar 

e denunciar publicamente em conferências de 

imprensa contundentes. Ou então tudo isto são mitos 

urbanos e eu estou a alucinar devido à larica de um 

almoço que me é devido mas que nunca mais 

aparece.... 



Agora, vamos lá ver o seguinte: 

 

José Mourinho é um homem extraordinariamente 

talentoso e trabalhador. E é muito devido ao seu 

carisma e ao papa– recordes Cristiano Ronaldo que 

Portugal existe no mapa global, hoje em dia. 

Pelo menos os um– pouco– duros– de– ouvido 

americanos já devem por esta altura saber indicar no 

mapa onde isto fica; pelo menos entre Israel e Pólo 

Norte isto deve ficar com certeza para esses nossos 

amigos cidadãos do mundo – por favor não lhes peçam 

muito mais que isso! 

Mas podem crer que aquele vulto com uma fatiota 

escura Armani ou aparentada, que sprintou em 

direcção ao imerecido e salvador rebuçado, ia vazio, 

não tinha uma alma por dentro. Porque lá dentro ia 

inteirinha a táctica do empata tuga. E é por muitas 

destas e por muitas outras que o futebol português, 

ele próprio, é ampla e justamente achincalhado a nível 

internacional. 

 

Porquê? Ora bem: 

 

. Jogadores que se atiram para a piscina; 

. que pedem cartões às dúzias para os jogadores 

adversários ao mínimo contacto; 

. as birrinhas quando alguém leva um amarelo; 



. a turba em fúria que corre o árbitro à sua frente; 

. a perda de tempo ao colocar a bola de novo em jogo 

após faltas, cantos, substituições; 

. passar metade do tempo a passar a bola para o lado 

e para trás quando se ganha, etc etc etc… 

 

E depois um jogador é expulso num jogo por demorar 

demasiado tempo a sair numa substituição, por um 

árbitro farto dos esquemas portugas, e a imprensa 

irresponsável que temos pura e simplesmente cai–lhe 

em cima! 

Felizmente os treinadores adversários já sabem de cor 

as nossas manhas há muito. E os mass media dos 

outros países, passada esta fase da farsa da selecção 

de sonho começam a pôr os pés no chão e a perceber 

quem afinal de contas têm à frente, porque tudo isto 

é muito apenasmente "A causa das coisas"... 

 

 

Desiludidos? Porquê? Foi sempre assim! 

 

 

(baralhar e dar de novo) 

 

 



O BUSTO QUE RI 

 

Sobre a escultura de Ronaldo muito haveria a dizer, 

mas muito também já foi dito. 

Vou debruçar–me sobre um aspecto que, apesar de 

negligenciado, é talvez o mais essencial. 

As artes visuais são um terreno bastante complexo, 

porque lida com detalhes muito específicos. 

Cada artista tem um estilo próprio (e se ainda o não 

tem, deveria trabalhar afincadamente para o 

conseguir). 

Há até artistas que conseguem passar por vários 

estilos no mesmo tempo histórico, como por exemplo 

Picasso, Richter ou Hirst. 

 

Bom. Veio a público a informação de que o escultor do 

busto de Ronaldo seria auto– didacta. Ora, este 

detalhe anódino que facilmente passaria despercebido 

é no fundo uma acusação ao bode expiatório mais 

fácil: o artista.  

Que o artista é mauzinho, que não sabe do seu ofício, 

e pronto lá vem o triste espectáculo de um país – e 

todo um mundo, acicatado por toda a irresponsável e 

infantil imprensa nacional e estrangeira – a rir do 

pobre coitado do artista de fim de semana que não 

sabe retratar um dos rostos mais mediáticos da 

actualidade, vejam lá! 



Ora, o problema não está no artista. Eu explico: 

Quem escolheu o artista? – Provavelmente, o político. 

E este político, o que sabe ele de artes visuais? Sabe o 

suficiente para escolher de forma correcta o tipo de 

arte e o tipo de escultor que este projecto precisaria? 

– Pois, aparentemente… não! 

Este tipo de encomendas criativas precisa – e contra 

mim falo, que sou artista dado a altos voos 

imaginativos e avesso portanto a practicamente todo 

o tipo de encomendas – de uma ideia muito concreta, 

desde o início, e também de um plano técnico para 

conseguir o objectivo pretendido. 

 

Neste contexto, dar um plano vago e atribuir a 

concretização do mesmo a um artista auto– didacta é 

puro suicídio. 

Mas, será assim tão incomum? – Nem por sombras: 

basta lembrar o estranho monumento ao 25 de Abril, 

que mais parece… vocês sabem do que eu estou a 

falar! Neste caso atribuir a tarefa a um artista de 

nomeada mas de estilo completamente diferente do 

pretendido é de novo um outro tipo de suicídio. 

É preciso cuidado porque este tipo de obras de arte 

são símbolos sociais. Portanto, dar total liberdade 

artística é apenas lançar o artista às feras, e também 

contribuir para o descrédito do conjunto dos artistas 

plásticos, na percepção de toda a sociedade. 

 



Mas mais uma vez eu digo – o problema não está no 

artista: o problema está na má consciência dos 

políticos, que optam por compensar a falta de apoios 

públicos às artes com a escolha apressada de artistas 

cujo estilo pessoal nada tem a ver com os objectivos 

que se querem atingir nestas obras de arte públicas e 

também com uma total e mal compreendida 

“liberdade criativa”.  

E assim está criado o caldo sociológico para o desastre 

mais do que previsível. 

 

O povo, o povão, está a rir às custas de um só artista 

auto– didacta. 

Mas o que esse povo deveria estar a fazer era a 

questionar todo o processo que levou à atribuição 

deste projecto a um artista provavelmente 

inexperiente, levado a cabo por políticos que, não só 

não entendem patavina de artes visuais, como 

também destinam raquíticos orçamentos para a área 

cultural, incluindo obras de arte pública. 

 

(ou disso já não se pode falar...?) 

 

PS: Se houve concurso público para a atribuição desta 

tarefa a um artista, aparentemente o caso é menos 

grave; mas então, por que razão ninguém questionou, 

durante esse processo, a capacidade de representação 

realista do escultor? E, se a escultura final não era do 



agrado da entidade que encomendou, para quê 

prosseguir na mesma com a inauguração pública do 

busto, oferecendo o flanco à chacota de todos? 

 

Responda quem souber, puder – ou quiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A MAIOR TELENOVELA DE SEMPRE 

 

Eusébio é nome de craque da bola, o mítico Pantera 

Negra, que em muitos países por esse mundo fora 

ainda é venerado, justamente reconhecido e citado em 

todas as listas dos melhores jogadores de todos os 

tempos, ombreando com nomes tão ilustres como Di 

Stéfano, Cruyff, Beckenbauer, Pelé (com quem 

manteve uma cavalheiresca e célebre rivalidade), o 

mais actual e problemático Maradona, etc. 

Mas Eusébio é também nome de novela sul– 

americana, bem ao nosso estilo tuga, um estilo sem 

grande estilo, pobrezinho na técnica e ainda pior de 

conteúdo: não é bem Roque Santeiro, é mais 

Morangos com açúcar e coisas que tal. 

 

Corria o já longínquo ano de mil novecentos e troca– 

o– passo (61, creio), e o Sporting de Moçambique 

informava o Sporting da metrópole sobre um talento 

puro, que tinha despontado em equipas de futebol de 

rua, sendo que numa delas – os "Brasileiros", um 

moço– poço de energia e talento abrira os olhos a 

muito bons olheiros que, lá como cá, costumam 

dormir na forma em pleno serviço. Só que a coisa era 

demasiado evidente, e alguns parece que acordaram a 

tempo para ir a tempo de constatar o óbvio (estou a 

exagerar, como é óbvio). 

 



Vou tentar ser breve e vou tentar ser objectivo, daquilo 

que me lembro e que li deste caso. Relembro que eu 

não sou nem a pessoa mais informada nem a mais 

fiável sobre este caso, portanto todos os comentários 

construtivos para esclarecer e complementar este 

artigo são mais do que bem– vindos.  

 

O Sporting de Moçambique exigiu ao Sporting– mãe 

um determinado montante para libertar este muito 

especial jogador, permitindo que ele pudesse fazer as 

malas rumo a Portugal. Andaram uns meses às turras 

por causa disto, sem contudo a situação avançar 

minimamente: as posições iniciais de ambos os lados 

mantinham–se e a família de Eusébio assistia a este 

ping– pong interminável e a esta indefinição na 1ª fila 

de um triste espectáculo, que nem merecia o preço do 

bilhete. Por esta altura a mãe de Eusébio até 

equacionava que este deixasse de jogar à bola e fosse 

trabalhar, segundo sei. 

 

Ora, o Benfica soube da história – que por aquela 

altura já seria muito provavelmente motivo de risota 

nacional, tanto em Moçambique como em alguns 

círculos em Portugal, avaliou atempadamente o real 

valor deste fenómeno africano, e foi sério na 

abordagem.  

 

"– Sério? Chamas a isto sério!??", perguntam–me os 

meus muito amigos mas despeitados sportinguistas. 



Eu explico, eu vou explicar devagar devagarinho: o 

Benfica enviou uma comitiva de 2 ou 3 dirigentes, e 

foram falar directamente com a mãe de Eusébio. Ora, 

fiquem sabendo que isto é que é ser sério e isto é que 

é respeitar a vontade das pessoas e as tradições 

culturais africanas: falar com elas directamente e 

deixar a trapalhada dos contratos e do jurídico para 

mais tarde. 

Quando, algumas horas mais tarde, esses dirigentes 

se despediram da mãe de Eusébio, tinham com eles 

uma coisa mais verdadeira, mais autêntica, mais 

duradoura do que contratos disto ou contratos 

daquilo: tinham a palavra de honra de um ser 

humano que, por muito pobre que fosse – e consta que 

era mesmo muito pobre – ainda sabia o valor de uma 

palavra de honra e de uma conduta honesta. Neste 

contexto, a acusação de jogo baixo e leves insinuações 

de “suborno” – cheia da tão habitual soberba e falsa 

nobreza – que o Sporting lançou ao Benfica (e que 

incrivelmente ainda subsiste hoje e nunca foi retirada) 

é, ela sim, jogo baixo e um autêntico insulto ao bom 

nome da família de Eusébio.  

 

E venha agora algum sportinguista acusar–me de ser 

mentiroso. Não aparece ninguém pois ainda há 

testemunhas presenciais vivas e ainda há a memória 

da própria família de Eusébio, que não me deixará por 

certo mentir sobre esta situação.  



Ora, é este tipo de pessoas que eu, como benfiquista, 

quero para o meu glorioso. Não quero mercenários. 

Não quero cebolas podres descascadas ou por 

descascar, não quero veraneantes Sokotas, nem 

Álvaros Pereiras, ou Sobreiros, nem muito menos 

Falcões arraçados de Milhafres ou Rolas: no fundo, 

não me agradam intrujões em geral que, por muito 

menos de 30 dinheiros, se vendem ao maior licitador 

que aparecer lá em sua casa ou nos arredores do seu 

clube. Quero apenas uma e uma só coisa: pessoas 

com palavra de honra, e que honrem o que disseram 

e ainda se lembrem do que acordaram no dia anterior! 

E ponto final parágrafo, que estamos conversados 

sobre este assunto. 

 

Bom, mas se acham que a novela tinha acabado, nada 

disso! A novela prolongou–se no território português, 

uma vez que o Sporting – qual náufrago desesperado 

por uma bóia de salvação qualquer – decidiu agarrar–

se a dúbias cláusulas jurídicas, tornando a vida de 

Eusébio um verdadeiro inferno durante umas boas 

semanas. Eusébio teve até de embarcar no avião para 

Lisboa sob um nome falso, um nome de mulher! E 

depois foi direitinho para umas férias forçadas no 

Algarve, segundo me lembro, para curar a hipocrisia 

e teimosia sportinguista, como quem cura uma 

infantil bebedeira. 

Agora, e para terminar esta que foi a mais mítica – e 

curiosamente a de mais baixo orçamento – novela do 

futebol português, deixem–me esclarecê–los 



completamente sobre a importância relativa das 

coisas, hoje, naquela altura, e sempre: o Benfica da 

época era uma máquina infernal. O pequeno mas 

genial Simões, o mago Coluna, o gigantesco Torres, o 

elegante Águas – um onze de sonho que foi até 

considerado há alguns poucos anos a 9ª melhor 

equipa europeia de sempre!  

Quando Eusébio chegou, o Benfica era já campeão 

europeu! Eu repito: já era! , já era campeão europeu! 

Nesse ano, o Benfica foi de novo campeão europeu, 

com Eusébio a brilhar tão alto no seu ano de estreia 

no futebol europeu, que desde aí a lenda apenas 

aumentou, ano após ano após ano: duplo bota de 

ouro, um dos melhores avançados– puros da História 

do futebol.... ouço muitas vezes:  

 

"– Ah, se ele ao menos tivesse vindo para o meu 

Sporting...."  

 

Meus amigos, se ele tivesse ido para o Sporting nunca 

teria tido esta visibilidade internacional, nunca na 

vida!, nem nunca teria sido a lenda que foi! Tinha 

saído a mal do clube como saíram 90% das grandes 

vedetas, passados uns anitos. E nem precisavam do 

Brunão para saberem onde era a porta nº10! 

Liedson ou Balakov ou Figo ou o cometa– Rickaard 

podem contar–vos a história toda, se a quiserem ouvir 

algum dia, coisa que eu duvido que queiram!! 



Ou seja, meus simpáticos e pouco esclarecidos e 

pouco conhecedores sportinguistas: devemos sempre 

relativizar as coisas. 

 

Creio que a novela termina aqui. No entanto, se 

alguém tiver algum trunfo na manga – ou seja, alguma 

informação útil que esclareça o caso sob outra 

perspectiva, cá estarei para reabrir o processo, que 

por mim este caso não vai prescrever como outros que 

andam pelos nossos muito lentos tribunais! Enquanto 

isso não acontece, abraço a todos, e saudações 

gloriosas! 

 

 

P.S.: Srª mãe de Eusébio, a senhora honrou a sua 

palavra, e manteve o bom nome da sua família intacto. 

Que Deus a guarde bem junto de si. Um imenso, 

eterno, humilde: "Muito obrigado". 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUTURA SEM CURA 

 

Vejamos: o Glorioso Benfica é campeão há 4 épocas 

consecutivas. 

Dir–se–ia que tem os dirigentes mais capazes, os 

atletas mais talentosos, os treinadores mais eficazes, 

a equipa médica mais profissional, num clube que, 

como se sabe, tem o maior número de adeptos – e a 

mais escandalosa dívida, dos três grandes em 

Portugal, diga–se de passagem. 

 

Mas, ao analisar mais de perto, há coisas que não 

fazem sentido: 

Se este foi mais um ano de vendas milionárias, 

incluindo um guarda– redes pela incrível soma de 40 

milhões – sendo que apenas metade entrou 

efectivamente no clube, descontando as inúmeras 

comissões a agentes, filhos, enteados e aparentados… 

– porque diabo apenas nos últimos dias da janela de 

transferências alguém se mexeu e viu o óbvio: que 

eram precisos um central, um lateral direito – e 

esquerdo também, já agora – e ainda um guarda 

redes?!?? 

 

Já para não falar num substituto real à altura de 

Fejsa, que tem um corpanzil de lutador de MMA, mas 

se lesiona até a atar as apatilhas... Filipe Augusto é 



para rir, esse não conta para o totobola. Venham mais 

cinco. 

Vamos então ver isto à lupa: 

 

. Era preciso um guarda– redes para entrar de caras 

no onze inicial – e Svilar é tudo menos isso, um garoto 

que fez 18 anos no dia em que pisou o relvado na Luz; 

. Era preciso um lateral que defendesse bem – e 

Douglas é tudo menos isso; 

. E era preciso um central de qualidade e experiente – 

e o moço brasileiro de 22 anos é tudo menos isso. 

. Já quanto ao tal de Gabigol, trata–se simplesmente 

de mais um Taraabt: muita qualidade só quando lhe 

apetece e ainda pior feitio, cheiinho de vontade de 

destruir um balneário num ápice. 

 

Quanto às dezenas de lesões, há um único detalhe que 

não entendo: como foi possível ganhar o campeonato 

do ano passado com este terreno minado?  

A cada treino, dois ou três novos lesionados; e a cada 

jogo, de novo dois ou três novos lesionados! 

Há, portanto, que reconhecer a consistência das 

lesões – sobretudo musculares. Para outro factor que 

não este, dir–se–ia que "consistência" seria um elogio: 

nesta área, é tudo menos isso. 



Era culpa óbvia do departamento médico, dizia–se à 

boca cheia: pois bem, mudou–se todo esse 

departamento, e o ritmo alucinante de lesões 

continua! 

Rui Vitória fez um autêntico milagre o ano passado, 

conseguindo manter a competitividade de uma equipa 

em eterno clima de tiros nos próprios pés; já este ano 

vai precisar de um novo milagre, bem mais difícil de 

acontecer pois Sporting e Porto estão competitivos a 

sério, e não estão para brincadeiras. Este ano, jogar 

para empatar os jogos grandes já não dá para a 

encomenda. 

 

Há em toda esta telenovela mexicana uma outra coisa 

que eu não entendo: tanta tecnologia, tanto apregoar 

do êxito do Seixal e arredores, tanto Benfica Lab, 

tantos computadores e analistas, enfim, tanta fama e 

marketing, numa estrutura que, em vez de auxiliar o 

treinador, parece que está lá para atrapalhar o seu 

trabalho. 

 

Por isso, agora a pergunta, de um benfiquista para 

outros benfiquistas: 

 

– Benfica: uma estrutura sem cura? 

 

 



VOCAÇÕES CRUZADAS 

 

Usain Bolt é a mais recente vítima do fenómeno a que 

podemos chamar de vocações cruzadas: 

 

Ele queria ser jogador de futebol, mais concretamente 

no seu clube do coração: o Manchester United. 

Secretamente sonhava em voar sobre os centrais no 

mítico Teatro dos sonhos, imitando talvez o irascível 

Cantona, ou o mais recente prodígio, o nosso bem 

conhecido Cristiano Ronaldo. 

Mas agora, aos 29 ou 30 anos, claro que é tarde de 

mais. 

Foi – e bem – aconselhado a dedicar–se ao desporto 

onde poderia render mais – desportivamente – e que 

lhe poderia render mais – em dinheiro e fama global. 

 

Mas, não é o único desportista nesta lista: 

 

Ricardinho, o melhor futsalista do mundo e arredores 

há anos e anos, também quis experimentar o futebol 

de onze, mas pelo que julgo saber os seus treinadores 

desaconselharam–no dessa vontade: mais vale ser um 

peixe grande num lago pequeno, do que um peixe 

pequeno num lago grande. 

 



O genial Michael Jordan quis ser a certa altura um 

jogador de basebol, mas a sua mediania neste 

desporto era evidente – assim como era evidente que 

ele lá estava apenas para recuperar animicamente da 

perda trágica do seu pai. Quando regressou aos 

Chicago Bulls o basketball pôde finalmente regressar 

ao nível a que estávamos – com ele – habituados. 

 

Vanessa Fernandes ganhou tudo o que havia para 

ganhar no Triatlo feminino. Depois, no pico da forma, 

abandona. Está agora a voltar a um nível que ainda 

não se sabe qual vai ser. O factor psicológico no 

desporto de alto nível tem uma influência fulcral. 

 

As façanhas da multiplicação por vários desportos no 

tempo dos cinco violinos pelas bandas de Alvalade são 

bem conhecidas – e sem dúvida impossíveis nos dias 

de hoje, onde os contratos milionários e os advogados 

e os seguros reinam sobre a vertente do puro amor ao 

desporto. 

 

Há que entender uma coisa: uma lesão no futsal é 

apenas mais uma lesão – salvo raras excepções, claro 

está; já uma lesão grave no futebol, ou soccer, como 

lhe chamam os americanos, é algo que pode acabar 

com uma carreira e já está, ponto final. 

 



O melhor exemplo é o lendário Van Basten: pancadas 

crónicas nos tornozelos, graves lesões agravadas por 

cirurgias que não correram bem, e ainda antes dos 30 

anos, acabou–se. Next! 

 

Robinho foi mais um grande nome do futebol que 

também começou no futsal – os jogadores brasileiros 

têm muitas vezes essa ligação, desde bem novos. 

Provavelmente a sua técnica tão especial é forjada em 

contexto de pavilhão, e só depois é feita a transição. 

Esta metodologia tem resultado – e de que maneira… 

Milhares de futebolistas viajam todos os anos do 

Brasil para a Europa, e milhares de malas com $ 

viajam da Europa para o Brasil! 

Há vasos comunicantes entre estas duas 

modalidades, e um modo comum de ver o desporto; 

apenas muda a escala e a preparação física (estou a 

ser obviamente minimalista). 

 

Lembra–me outros mundos, outras artes: o mago do 

Novo Tango argentino, Astor Piazolla – que queria 

seguir composição de música clássica. 

Mas uma professora viu nele um talento genial num 

outro ramo da música – e fez com que ele tomasse 

consciência de que era aquela a sua vocação, aquele 

o seu destino. 

O resto, como se costuma dizer… 



É História. 

 

(P.S.: "Os meus piores inimigos sempre foram os maus 

professores" – Pablo Picasso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A GUERRILHA DOS DALTÓNICOS UTÓPICOS 

 

Não me parece que os olheiros do FC Porto sofram de 

cataratas, miopia, astigmatismo, hipermetropia, 

presbiopia ou glaucoma. Já ser daltónico selectivo 

parece–me mais perto da realidade: tudo o que mexa 

e que o clube da águia queira contratar, esses mesmos 

simpáticos, pacientes e pouco conhecedores olheiros 

confundem facilmente o vermelho pelo azul, atitude 

típica de um daltónico utópico. 

O FC Porto poupa em salários no seu departamento 

de captação, e os jogadores mais ou menos certos para 

cada lugar continuam a entrar a bom ritmo, com o 

treinador a precisar apenas de apurar o ritmo desses 

jogadores. 

 

Confesso que não percebo esta política de terra 

queimada. Os russos na 2ª guerra mundial também 

arrasaram campos de cultivo na sua própria terra e 

até cidades inteiras. Perderam dezenas de milhões de 

vidas mas ganharam praticamente sozinhos a guerra 

(eu sei, é uma afirmação arriscada). 

Estou farto de Pinto da Costa, não por ganhar muitas 

vezes, mas pelo estilo agressivo e provinciano. 

Construiu uma personagem de banda desenhada, em 

vez de uma verdadeira personalidade. Não está só: o 

incrível Hulk, o Samurai Belushi, o cebola Rodriguez, 

o tattoo Meireles acompanham–no nesse estranho 

destino. 



Quando fala no Benfica, fala sobre o seu ódio de 

estimação, apenas porque o Benfica é o clube mais 

ganhador e tradicional do povo português. Se esse 

clube fosse o Barreirense, ou o Alguidares de baixo, 

seria esse o seu alvo. Alguém diga ao homem que a 

mira da sua espingarda está avariada… 

O FC Porto merece mais. Qualquer clube merece mais. 

Há filmes de Charles Chaplin feitos com amor, muito 

amor. “Luzes da cidade”, “Tempos modernos” e tantos, 

tantos outros. E há depois “Um Rei em Nova Iorque” e 

poucos outros, felizmente. Porquê? Porque uns foram 

feitos com a alma e outros com a bílis, apenas isso. E 

este é um “apenas” enorme, que faz por si só toda a 

diferença entre o “produto original” e as cópias 

menores. 

Não há qualquer necessidade desta guerrilha estilo 

ETA no nosso país. Até porque, se algo pode começar 

uma guerra civil em Portugal, não sãos os incêndios, 

nem a política, nem o desemprego, é o futebol! 

 

Apelo a Vítor Baía, apelo a Fernando Couto, apelo a 

Jorge Costa, apelo a Domingos, apelo a Rui Águas, 

apelo a todos os jogadores e treinadores da nova 

geração, para que façam o que é preciso fazer: um 

pacto de honra, de palavra dada, que nunca seja 

quebrado, para pacificar um desporto que é hoje um 

negócio de milhões. 

Que Baía seja Presidente do Porto o mais rapidamente 

possível. 



Que Rui Costa seja Presidente do Benfica o mais 

rapidamente possível. 

 

E que, sobretudo, uma meia– dúzia de olheiros 

daltónicos utópicos e terroristas (e são–no por serem 

daltónicos e utópicos em último grau – quero pensar 

assim) nunca mais voltem a acender o rastilho de 

coisa nenhuma, de um ódio que jamais será 

partilhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTEBOL – UMA VISÃO ESTRUTURANTE 

 

Portugal podia perfeitamente chegar lá. Portugal, se 

fizesse os seus trabalhos de casa, chegava lá de 

certeza. “– Mas chegar onde?”, perguntam–me. Ao 

restrito e milionário clube dos países mais poderosos 

do futebol europeu, como é óbvio. Um clube que 

movimenta a grande fatia dos lucros de um negócio de 

muitos, de imensos milhões. Ora, este selecto clube é 

actualmente composto por: 

 

Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e talvez talvez 

França, com imensa boa vontade. E tudo o resto à 

volta é apenas paisagem, não duvidem. 

Comecemos pelas ligações históricas a outros países, 

fornecedores da tão necessária “mão– de– obra– 

especializada”, leia–se: jogadores de futebol. 

 

– França tem a África francófona, que produziu 

praticamente sozinha uma selecção campeã europeia 

e a seguir mundial, um grupo de jogadores que 

jogavam quase todos no estrangeiro, obrigando o 

treinador da selecção a ignorar completamente um 

campeonato que historicamente sempre foi 

fraquíssimo, tirando o caso do Marselha– versão Tapie 

e Paris Saint– Germain de Artur Jorge; 

 



– Itália faz de ligação a um certo Oriente, tem o célebre 

e universalmente odiado catenaccio, a táctica 

“terrorista” da defesa a todo o custo, tendo ganho o 

penúltimo mundial à conta disso e pouco mais; 

– A Alemanha é quase sempre um dos finalistas 

tradicionais de mundiais de futebol, indo buscar 

jogadores sobretudo à Turquia e ex– “países de leste”; 

– Inglaterra aposta na prata da casa mas também 

pesca em Espanha altos valores – El Nino, Fabregas, 

etc, e tem uma selecção em banho– maria há 

demasiados anos, talvez pelo errado casting de 

treinadores em final de carreira, mas o seu 

campeonato de clubes é dos mais poderosos a nível 

global – de facto apenas a Espanha lhe faz frente; 

– Espanha contrata tudo o que de óptimo mexe à sua 

volta, pois Barça e Real são os colossos unânimes que 

toda a gente conhece e com os contratos milionários 

que as televisões são obrigadas a aceitar podem dar–

se a esse luxo; já a selecção foi campeã europeia e 

agora mundial, portanto estamos conversados; 

 

Quanto a Portugal, conta com um acesso directo e 

total a esse gigantesco e inesgotável filão de ouro puro 

que dá pelo nome de Brasil, o mítico país de Pelé, 

Garrincha, Zico, Ronaldo e Ronaldinho e Romário e 

Bebeto e um nunca mais acabar de nomes que 

produziram o futebol mais atraente e a única selecção 

pentacampeã deste planeta chamado Terra. Temos 

ainda a Argentina, e quase toda a América do Sul, e a 



estranhamente muito poucos vezes utilizada “escola 

de talentos” das ex– colónias africanas, que já nos deu 

“monstros” tão talentosos como Eusébio, Coluna e 

muitos etceteras. Ou seja, a placa giratória 

inflaccionada europeia começa, não em Espanha 

como se pensa, mas aqui mesmo, neste país à beira– 

mar plantado. E o nosso campeonato, não me venham 

com histórias auto– destrutivas, é bem mais forte e 

competitivo que essa fraude ambulante chamada 

campeonato francês, e estou plenamente convencido 

de que pode inclusivamente ombrear taco a taco com 

o alemão, suplantando–o a muito curto prazo. 

Aliás, nos últimos anos, chegámos a umas 5 ou 6 

fases finais consecutivas, entre europeus e mundiais. 

Mas, como eu dizia no início, Portugal tem de se pôr a 

jeito para que tal aconteça, tem de fazer primeiro os 

seus trabalhos de casa. 

 

Já temos os elementos estruturais nos lugares certos: 

 

– O maior agente de jogadores há mais de uma ou 

duas décadas – Jorge Mendes; 

– Alguns dos mais talentosos jogadores do mundo: 

Cristiano Ronaldo; Bernardo Silva; Bruma; João Félix, 

etc etc etc; 

– Uma selecção nacional que, mal ou bem, costuma 

andar no top– 10 mundial e que até esteve no 2º lugar 



mundial há pouco tempo (misteriosamente, mas 

esteve!); 

– O melhor treinador de futebol do mundo, 

inquestionavelmente, é português – José Mourinho; 

– Temos 3 equipas de topo europeias: Porto, Benfica, 

Sporting, com Sporting de Braga a evoluir até esse 

patamar, também. 

 

Ou seja, aparte o nosso lendário autismo, o mundo 

exterior está completamente ávido de tudo o que é 

português!! Eu vou repetir: completamente ávido, 

ávido de notícias sobre o Portugal desportivo! Portanto 

só nos falta agora fazer os tais TPC, pois estamos nos 

últimos 200 metros da maratona, e para ficarmos 

num lugar que dê acesso às medalhas, precisamos de 

um sprint final, para ultrapassar dois ou três 

adversários directos. 

 

Vou agora enumerar esses TPC: 

 

– Pacificar de uma vez por todas as relações 

institucionais entre Porto e Benfica; 

– Não permitir concorrência desleal entre clubes e 

promover a troca de jogadores entre os grandes – e 

todos os outros; 

 



– Fomentar a competitividade desportiva e 

inclusivamente desincentivar a que o mesmo clube 

ganhe demasiadas vezes seguidas (ao contrário do que 

se pensa, isto significa que ganham todos, e também 

uma maior visibilidade externa e um mais eficaz 

marketing do nosso campeonato, apesar de ser um 

fenómeno praticamente impossível de prever e 

viabilizar; o comentário de Ferguson sobre o FC Porto 

estar habituado a ganhar campeonatos no 

supermercado é sintomático do que tem de ser 

feito…); 

– Criar sites próprios para os 3 ou 4 jogadores mais 

talentosos de cada equipa – da 1ª e 2ª divisões, 

linkando–os a um site centralizador da própria liga, 

com fóruns em várias línguas, vídeos de jogadas 

espectaculares linkados ao YouTube, apresentações 

Flash de jogadas vistosas de vários jogadores, 

guestbooks, video– conferências ,etc; 

– Deixar caducar os actuais contratos e de seguida os 

próprios clubes devem negociar directamente e em 

colectivo com as autoridades europeias e/ ou 

entidades que permitam acesso via web de grande 

parte do campeonato, permitindo assim o 

aproveitamento dos grandes milhões que correm 

nestas auto– estradas do poder desportivo europeu; 

– Criar websites paralelos de marketing do 

campeonato, facilmente acessíveis via pesquisa 

google. 

 



E acho que por agora já chega! Os (maus) alunos vão 

lá esfolando este coelho que a malta depois fala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONHECIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUANTO FREUD DORMIA:  

A MODA DA ESQUIZOFRENIA 

 

É fácil catalogar alguém. Desde o primeiro momento, 

a primeira impressão diz (quase) tudo sobre 

determinada pessoa. É, repito, muito fácil. E é 

também fácil e rotineiro, para um psicanalista, rotular 

e medicar o seu paciente. 

Mas, é obrigatório fazer os TPC. Sobretudo, no que diz 

respeito aos artistas. Nunca foi tão fácil indicar o 

caminho dos hospitais psiquiátricos (apesar de agora 

já não se chamarem assim) a uma pessoa complexa 

ou estranha. E os artistas têm deixado que se instale 

na mente dos médicos a versão– loucura, em 

detrimento da versão– visão. 

(Não é, Ângelo de Lima? Não é, Arthur Rimbaud?) 

Na história da arte moderna existem casos que 

desafiam a tese de distúrbios graves e por toda a vida, 

com que apressados analistas da mente rotulam 

esses artistas. 

Citando Antoni Tàpies: “Todo o artista genial tem tido 

e continua a ter relação com o mágico e o religioso, e 

não é raro que, por isto, tenha sido às vezes 

comparado ao santo, ao profeta, ou ao feiticeiro da 

tribo. O aprofundar da realidade requer um estado de 

angústia psíquica, de tensão espiritual, que é 

verdadeiramente comparável à daqueles.” 



Não é fácil separar a loucura da genialidade. Não é 

fácil deixar a inveja artística de lado, e encarar de 

frente um artista de génio. E, no entanto, como seria 

simples dar o valor intelectual devido a um indivíduo 

que arrisca a sua vida (no dizer de Van Gogh), para 

encontrar pérolas, trabalho esse que lhe é destinado 

desde a nascença: a sua intuição, a sua vocação. 

Qualquer bicho careta na triste comunicação social 

que vamos tendo, desde comentadores da bola a 

bloggers de moda falam em: 

 

– Bipolar; 

– Esquizofrénico; 

– Esquizofrénico; 

– Bipolar. 

 

Expressões que entraram no léxico popular e que 

tornaram a ideia que se pretende transmitir completa 

e inacreditavelmente banal. 

Tudo é bipolar; todos são esquizofrénicos; no dizer de 

muita gente pretensamente especialista em qualquer 

coisa, até os cães ou as árvores têm algo desta doença 

mental. 

Entremos então no jogo a sério, e deixemos o jogo a 

feijões: comecemos pelos casos clássicos: 

 



– Van Gogh (Antonin Artaud chamou–o de Suicidado 

da Sociedade; este pintor dizia que o doutor Gachet 

era mais paciente e vítima do que ele próprio…) 

– Joseph Beuys 

– Jim Morrison 

– Joan Miró 

– Antoni Tàpies 

– Pablo Picasso 

 

O que têm todos estes grandes artistas em comum? 

– Duas coisas: 

. Sofreram fases de doença mental/ depressões 

gravíssimas / visões 

. São – tenham ou não essa consciência – xamãs 

 

Todos eles passaram por ritos de iniciação auto– 

impostos, todos eles atravessaram psicologicamente 

áreas espirituais subjectivas, que exprimem energias 

interiores de grande sensibilidade e força. 

Para o antropólogo Piers Vitebsky, apenas a sociedade 

escolhe quem será herói e quem será louco, de entre 

um conjunto de artistas/ visionários: “Os xamãs são 

loucos por cortesia da cultura e nos termos dessa 

mesma cultura. Em último caso, é a sociedade que 

distingue entre o comportamento do xamã e do 



esquizofrénico ou do psicótico. Um transforma–se em 

herói e o outro em paciente de um hospital. O xamã 

vive à beira de um abismo, mas tem forma de evitar 

cair nele.” 

 

É preciso, então, entender os sinais. Todo o trabalho 

mental do xamã é metafórico/ simbólico: 

 

. Simbólico quando Beuys tentou curar a América 

(instalação com um coiote: “A América ama–me e eu 

amo a América”); 

. Simbólico quando Picasso respondeu a um soldado 

alemão que eram eles que tinham criado Guernica, e 

não ele próprio; 

. Simbólico quando Jim Morrison se deixou 

influenciar pelo espírito de um índio morto na estrada; 

. Simbólico quando Miró pintou “O Carnaval de 

harlequin” com a inspiração da fome; 

. e, finalmente, caracteriza a arte do artista mais 

abstracto dos abstractos – Antoni Tàpies: muros, 

portas, escadas, caminhos, signos primordiais, etc. 

 

Vitebsky, no seu livro essencial “O Xamã”, é taxativo, 

na destrinça entre esquizofrénicos e xamãs: existem 

causas, provocam efeitos (parecidos mas ao mesmo 

tempo muito diferentes): “O paralelo mais próximo 

para a loucura do xamã será talvez o estado 



clinicamente designado por esquizofrenia. (…) 

Todavia, as diferenças são bastante grandes, tanto 

psicológica como socialmente: 

 

. Enquanto a atenção do xamã aumenta, a do 

esquizofrénico encontra–se difusa; 

. Enquanto o xamã mantém um controlo de longo 

alcance sobre o seu próprio estado de espírito, a 

esquizofrenia determina a perda deste controlo; 

. e, enquanto a experiência do xamã é sempre trazida 

de volta à sociedade e partilhada para benefício dela, 

o esquizofrénico está retido no interior da sua 

experiência privada, quase no ponto do autismo.” 

 

Repito: todo o trabalho mental do xamã é simbólico: é 

feito de metáforas – como os sonhos. E actua na 

sociedade. 

Citando de novo Vitebsky: “Qualquer que seja o modo 

como as pessoas de fora considerem o estado mental 

do xamã, as sociedades xamânicas vêem uma 

continuidade entre este estado e o do paciente e da 

sociedade, considerados como um todo.(…) Em vez de 

procurarmos uma instituição designada como 

xamanismo, a nossa atenção deve centrar–se na 

figura do xamã. O xamã liga entre si áreas como a 

religião, a psicologia, a medicina e a teologia, que, na 

literatura ocidental, se encontram separadas. Através 

das suas experiências individuais, os meios do xamã 



são psicológicos, mas os fins são sociológicos, para 

sarar e manter a comunidade.” 

 

Portanto.... 

 

. Um assunto mais complexo do que muitos queriam? 

. Um tema mais profundo do que alguns pensavam? 

. Uma matéria onde as religiões primitivas têm uma 

palavra mais forte do que muitos defendiam? 

 

Aparentemente.... SIM! 

 

Enquanto Freud dormia… instalou–se a moda da 

esquizofrenia: é fácil, é barato, vai–se ao livro das 

doenças e dos medicamentos, receita–se alguma coisa 

para o paciente dormir muito, e... 

– Ataca–se o efeito; e não a causa. 

Enquanto sociólogo (o que sou), não posso mais calar 

a minha revolta pela hipocrisia das sociedades 

modernas, que dividem e rotulam todos os aspectos 

negativos da personalidade de um indivíduo como 

doenças do nosso tempo. 

 

É que… só são doenças porque a sociedade diz que 

são… 



AS PESSOAS CERTAS PARA…  

OS PARADIGMAS ERRADOS 

 

Após o poço– sem– fundo financeiro da reconstrução 

europeia (mas que simultaneamente criou um refém 

geo– político essencial), os Estados Unidos da América 

decidiram conquistar o mundo por duas vias: as 

armas e o intelecto. 

A parte militar tinha solução espantosamente simples 

(como o nuclear no Japão o provou cabalmente), e a 

devastação da 2ª guerra mundial ficou felizmente 

confinada à velhinha Europa. 

Ao contrário da propaganda oficial, as baixas dos EUA 

são peanuts se comparadas às dezenas de milhões de 

mortes, e isto para pensar só na Rússia. 

A mítica batalha de Estalinegrado, por exemplo, 

cobrou 1 milhão e meio de vidas… 

Para que se consiga perceber o nível de crueldade, as 

mães russas decidiam qual o filho que iria sobreviver, 

pois o racionamento de alimentos não chegava para 

toda a família. Quanto à batalha propriamente dita, é 

sabido que a luta de trincheiras e de casa– a– casa 

condiciona qualquer exército, por muito numeroso e 

poderoso que seja. Os bombardeamentos constantes 

apenas adiavam essa luta. Ao recuar para a relativa 

segurança de Estalinegrado, os russos incendiaram 

tudo o que pudesse servir de alimento ao inimigo, e 

contaram com a preciosa ajuda de um dos mais 



rigorosos Invernos de que há memória, facilmente 

chegando aos 30 graus negativos... 

Para se ter uma noção da dificuldade que a 

temperatura colocava, conta–se que os alemães ao 

fazerem as necessidades fisiológicas ao ar livre, 

congelavam em menos de 30 segundos! 

 

Mas voltando à armadilha: os Estados Unidos 

precisavam de tomar de assalto as mentes dos 

intelectuais, por todo o mundo – até para contrariar a 

atracção destes pela teoria do “homem novo” do 

comunismo, algo que tinha alastrado como um 

incêndio até ao próprio território americano, como o 

prova a ”caça às bruxas” do MacCartismo no cinema 

nos anos 50. Neste contexto, o filme de Woody Allen, 

“O testa de ferro” é apenas um grão de areia, e a 

controversa homenagem da Academia a Nicholas Ray 

no fim da sua vida não deixa dúvidas sobre o quão 

fracturante foi este assunto. Que eu desse conta, 

apenas Warren Beaty e mais alguns bons samaritanos 

fizeram o favor de bater palmas… mais de 4 décadas 

passadas, a memória não abandonou a comunidade 

cinematográfica americana, perante um dos poucos 

cineastas que ousaram quebrar o silêncio e colaborar 

com essa infame comissão pretensamente anti– 

comunista… 

 

Falando de novo da armadilha perfeita: a fórmula é 

antiga e simples: era necessário criar, não só um novo 



– e falso – paradigma de pensamento, em cada área do 

conhecimento humano, como também produzir e 

apoiar um intelectual– bandeira por cada uma destas 

matérias, alguém cuja personalidade fosse 

devidamente calibrada e preparada para agradar às 

massas e suficientemente humana para que as suas 

opiniões fossem aceites sem contestação. Vou falar 

por enquanto de quatro destas áreas, apenas: 

Linguística, Religião, Psicologia e Arte moderna. 

 

Na Linguística criou–se o mito do intelectual 

esquerdista, crítico das administrações americanas. O 

papel de Noam Chomsky não tem, infelizmente, 

ajudado à simplificação de conceitos; ele parece 

dedicar–se mais aos aspectos formais, esquecendo a 

divulgação do conhecimento às massas, ajudando 

deste modo a complicar e a atirar ainda mais poeira 

para os olhos das pessoas, que são paralisadas pelo 

medo do ridículo, da ignorância própria e, sobretudo, 

da complexidade intelectual destes assuntos. O papel 

pedagógico – que por exemplo Stephen Hawking 

desempenhou – anda longe das suas intenções, e 

Chomsky dedica–se mais à luta da opinião do que ao 

esclarecimento do que é a Linguística. 

 

Na Religião, os americanos ajudaram os seus amigos 

lá da “Terra Santa”, ao compor um paradigma 

religioso e histórico que é uma grande, uma enorme 

impostura: o judaísmo enquanto raiz do cristianismo 



tem costas largas e a diferença estrutural e teórica em 

relação ao Islão pura e simplesmente não existe.... 

Quanto à ideia de que o Médio Oriente é a zona mais 

antiga do ponto de vista religioso, prefiro de longe a 

diversidade, e neste aspecto Karl Heinz– Ohlig 

esclarece que, em termos religiosos, a Ásia meridional 

é a região mais complexa do mundo, pátria das 

antigas religiões do Budismo, hinduísmo, 

confucionismo, tauismo e xintoísmo, bem como de 

formas de há muito estabelecidas e localmente 

adaptadas do islamismo e cristianismo. Aqui entre 

nós que ninguém nos ouve, ignorar a origem histórica 

real da religião: o Xamanismo – dá um grande jeito a 

quem quer instrumentalizar politicamente a religião… 

 

Chegando à Psicologia, Ben Webster demonstrou 

claramente a existência de um lobbie judaico 

fortíssimo que se formou em certos núcleos 

universitários na Europa e nos Estados Unidos, para 

forçar um tipo de pensamento único, agressivo e 

castrador, que renegasse vários contributos 

essenciais dos discípulos mais criativos de Freud: 

Adler, Jung, e muitos eteceteras. 

 

E, para compor o ramalhete, falemos agora de Arte 

moderna. Era essencial combater o bafiento realismo 

russo, e em plena guerra fria tomou–se a decisão. Para 

conseguir girar a bússola cultural de Paris (onde na 

primeira metade do século XX eclodiram os mais 



variados, representativos e revolucionários 

movimentos artísticos, desde o Dadaísmo, Cubismo 

ou Surrealismo) em direcção aos Estados Unidos, era 

preciso um novo tipo de herói. 

Ora, esse novo James Dean pôs–se mesmo a jeito: 

Jackson Pollock era alcoólico, explosivo, imprevisível 

e tinha levado o dripping (inventado, ao que consta, 

por Max Ernst) a novos patamares criativos, sendo a 

escolha óbvia para o papel principal, até porque dava 

a nítida sensação de ir morrer cedo e, como dizia 

Warhol, “morrer jovem com um cadáver bonito” é 

sempre uma grande vantagem… A morte tem o 

condão do Rei Midas: desde Van Gogh, pelo menos, 

que é assim. 

Um artigo na revista Life de 1949, em que surgia a 

pergunta retórica: “É este homem o maior pintor 

americano vivo?”, foi o bastante para rodar esse 

ponteiro dessa bússola cultural para o sítio certo. 

Nova Iorque ganhava aos pontos a uma Europa já 

cansada de si mesma, adquirindo de um modo 

aparentemente “limpo” uma legitimidade que desde 

então nunca foi contestada, sem sequer precisar de 

subir ao ringue e mandar ou levar uns sopapos contra 

ninguém: digamos que foi uma luta ganha por falta de 

comparência do adversário… 

 

Concluindo: apostando nas pessoas certas, para 

representarem os paradigmas de pensamento 

errados, “nada se perde, tudo se transforma”… 



Quem diria que os nossos amigos americanos 

gostavam tanto de Lavoisier? 

 

E ESTA, HEIN?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PESADELO DA ARTE ADAMASTOR 

 

"Em terra de cegos quem tem olho é Rei", diz o povo 

com eterna razão. 

 

Joana, Joana Vasconcelos, de seu nome. 

. A sua profissão? – Artista plástica. 

. A sua arte? – Desproporção. 

. O seu contexto? – Portugal. 

 

O mesmo contexto social e humano que alegadamente 

cuspiu e agrediu o mesmo Amadeo de Souza Cardoso 

que agora é canonizado em praça pública, por um 

povo que continua a não entender grande coisa de 

artes visuais. Mas adiante. 

Passou–se um século – mas aparentemente não se 

passou mais nada. A política lava a sua alma também 

nestes pequenos espectáculos, organizando desfiles 

perante o óbvio – genialidade de Souza Cardoso ou 

Almada – com o à vontade de um chefe de circo:  

 

"– Vejam, apreciem e vão para casa um pouco mais 

mansos. Amanhã há mais" (trabalho). 

 



Entre Joana e Amadeo, um mundo de diferenças: no 

caso dele, não basta existir em rosto de gente e depois 

sentir o choque físico de peças monumentais, que 

fazem o resto; não, nada disso. 

Klee costumava dizer que “Desenhar é levar uma linha 

para passear”; já Joana esqueceu–se da linha, deixou–

a num parque público ao cuidado de um aspirador– 

robot, e o resto é história – ou são estórias...? 

Klee é provavelmente o artista que mais peças 

pequenas, quase minúsculas, fez ao longo de uma 

vida poética, de um longo e produtivo percurso na 

arte.  

Inventou mil e uma técnicas; usou imensos novos 

materiais, fez inúmeras experiências e criou tantas 

combinações cromáticas e técnicas que custa a crer 

que uma tão gigantesca criatividade tenha nascido de 

um só ser humano. 

 

O seu problema? – Não o fez a uma escala tal que 

outros seres humanos pudessem ser literalmente 

esmagados por esses pequenos milagres da arte que 

tão pacientemente criou. 

 

Já Joana fez as apostas certas: 

. O cavalo certo – arte contemporânea (e não a arte 

moderna); 



. A estrutura certa – equipa de dezenas de pessoas a 

fazer o que ela imagina (uma ideia que é característica 

de uma parte da produção criativa actual); 

. e, finalmente, na dimensão certa – obras tão grandes 

que não cabem numa normal galeria de arte – abrindo 

assim caminho para o investimento público (e político) 

em obras que muitos acusam ser de regime (sem 

contudo o conseguirem provar inequivocamente). 

 

E, no entanto, muita coisa há a apreciar em Joana 

Gulliver, perdão – Vasconcelos: 

. Uma interpretação correcta dos ensinamentos de 

Duchamp; 

. Uma ironia que, apesar da dimensão, consegue ser 

discreta e eficaz; 

. Uma interpretação sociológica que faz sentido; 

. Um reavivar da memória dos mais esquecidos, no 

que às indústrias portuguesas (têxteis e não só) diz 

respeito. 

 

Tantos aspectos positivos, que são traídos (e não 

engrandecidos) por uma dimensão espacial que, ao 

invés de seduzir, se impõe. E não se impõe pela beleza 

visual ou significado artístico revolucionário, antes 

pela diferença de proporção entre um ser humano e 

peças de um tamanho tão monumental que, em boa 

verdade… ninguém as pode ignorar!  



Ou seja, artes visuais no seu pior. 

 

Eu continuo a preferir uma outra monumentalidade: 

a da sensibilidade artística.  

E, essa, encontro–a nas pequenas aguarelas de Klee, 

ou Vieira da Silva, ou Kandinsky; não em peças de 

Arte– Adamastor, sejam elas de Joana Vasconcelos, 

Jeff Koons, Christo, Richard Serra e muitos, muitos 

outros. 

 

Termino com um outro ditado popular:  

 

“Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A SORTE DO DESNORTE  

DA MORTE SEM CONSORTE 

 

(Sorte) 

Quando Van Gogh, na sua infinita bondade e saudade 

de um passado que nunca foi verdadeiramente vivido, 

quis unir a sua torrencial demência criativa a outro 

génio de igual estirpe – Gauguin, algo de terrível 

aconteceu. 

De génios e de loucos todos temos um pouco... 

Van Gogh e Gauguin tinham muito, e não pouco, quer 

de génio, quer de algo que se confunde através dos 

tempos com a loucura mas que se torna, com o 

desvanecer da névoa da mortalidade e sobretudo da 

eterna inveja tão tipicamente humana, em autêntica 

mestria psicológica. 

 

(Desnorte) 

Muitos, hoje em dia – aqueles que estão sempre 

ausentes das reais razões que movem os artistas – 

trataram logo de culpar Gauguin pelo suicídio e 

extrema debilidade psicológica a que Van Gogh 

chegou. 

Será isto factual? 

Será isto a verdade do que se passou? 

 



Na hoje mítica e ridiculamente endeusada casa 

amarela, um ser com uma alma do tamanho do 

mundo mudou a história da pintura, entrou pelo 

Impressionismo adentro e transformou–o em 

Expressionismo, arrastando consigo um turbilhão de 

emoções descontínuas e de intensidade que qualquer 

humano desconhecia e desconhece, até hoje, seja esse 

humano o Zé da esquina ou o maior dos doutorados 

em História da Arte da nossa praça. 

 

(Morte) 

Cada génio tem o seu próprio Tempo de sentir, de 

existir, de sofrer, amar e morrer. 

Gauguin tinha o seu, e não deixou nunca que Van 

Gogh pudesse intervir nessa área. 

Será correcto, justo, criticar, atacar Gauguin, agora? 

Cada um tem o seu Tempo. 

E será a Natureza, e as suas forças abstractas – e não 

Deus, como muitos afirmam, a decidir o que foi justo, 

nesta vida que se esvai como areia por entre os dedos 

de uma estátua de sal, ao redor de um destino 

qualquer. 

 

(Consorte) 

A Arte, essa, nunca morre. Mesmo que nunca tenha 

existido, mesmo que apenas assista ao que ainda não 

é nascido. 



Amo Van Gogh porque ele amou a natureza e me 

transmitiu esse amor. 

E respeito Gauguin, pois ele amou as trevas e as 

forças obscuras, de que o mundo é feito. 

É desta matéria de que são feitos os sonhos do 

mundo. 

Ambos desistiram bem cedo da burguesia das 

emoções. 

Deram o seu futuro às crianças do futuro e seus 

corações. 

Deixaram os seus amores bem fundo, trazidos em 

desespero no passado do mundo. 

 

Seja feita (alguma) justiça através destas poucas 

palavras a dois monstros sagrados da pintura, da 

arte, da vida e da morte. 

 

Tenho dito. 

 

 

 

 

 

 



DESENHAR BONECOS PARA O BONECO 

 

Venho hoje falar–vos da minha (ainda) curta 

experiência como legítimo aspirante a desenhador de 

BD. 

Kurt Russell protagonizou um filme meio marado 

intitulado “Big trouble in little China”; já Júlio Verne 

escreveu o livro “As atribulações de um chinês na 

China”. 

Ora eu, tal como a escritora de lugares comuns, 

também acho que não há coincidências! E tenho até 

poucas dúvidas de que existam alguns porcos que 

consigam de facto andar de bicicleta: se conseguem 

dizer barbaridades na Comissão Europeia sem se 

engasgar nem pedir desculpas, devem conseguir fazer 

algo mais que isso. São porcos, sim, mas não são 

burros nem patos; apenas aperaltados pavões. 

 

Podem dizer–me: pá, estás em Portugal, não na China! 

– Pois, mas as atribulações cá continuam e Portugal é 

que é pequenino – não a China… 

Ou seja, tudo isto está muito mal explicado de 

nascença. Alguém nos esconde a verdade, sinto–o. 

 

Bom, mas contando as atribulações: 

 



. Primeiro, enviei uns desenhos a uma editora no 

Canadá que pedia isso mesmo – desenhos inovadores. 

Gostaram muito, talvez fosse para avançar primeiro 

em formato digital mas sim, estavam interessados. 

Resultado? Há uns 2 meses que nada dizem, quando 

os contacto dizem–me que vou receber um email 

algures no futuro. Uma mensagem que é tão 

impessoal que parece não ser de uma pessoa mas de 

um vulgar bot da internet. 

Como diria Rui Vitória, “siga para Bingo!”. 

 

. Em segundo lugar, tenho contactado imeeensa gente 

em grupos Facebook de milhares de ilustradores e 

desenhadores ligados à BD, em Portugal e lá fora. 

Ora, o que tenho descoberto é que desenhadores que 

colaborem uns com os outros é coisa rara e 

misteriosa; já argumentistas que procuram 

desenhadores que lhes desenhem os seus 

personagens e estranhas histórias é a coisa que mais 

abunda e isso sim é que é normal e excelente e tal. 

Como diria Bruno de Carvalho: “O Pai Natal é verde” 

(não é para ter lógica, escusam de a tentar encontrar). 

 

. Em terceiro lugar, enviei uns desenhos dessa série a 

outra editora, esta no Texas, que também procurava 

desenhos diferentes, o mesmíssimo filme: muito 

interesse no início, um pouco menos interesse no meio 

do filme e já com pouco interesse no finalzinho... 



Como diria um deputado já bastante exaltado em 

pleno Parlamento português (creio que não sonhei):  

“– Não há vontade política…! Não há coragem 

política…! Não há… virilidade política!!!” 

 

E termino com um pensamento de um poliglota chinês 

de verbo fácil cujo nome já não tenho em presença, 

mas que escreveu belíssimos livros imaginários nas 

dinastias HAN e HEY: 

 

“– Se queres um coelho vivo, esfola–o primeiro, não vá 

o preguiçoso querer viver de novo a sério”  

 

– Hui Nui Jinatui (ou algo que o valha) 

 

Não perceberam, pois não? Meus amigos, quem não 

precebe nada disto sou eu! Estou a ver… BOOLA!!! 

Saravá, mestre da táctica Jota Jota!! Somos irmãos na 

desgraça desta vida! Estamos juntos!! Rumo ao 37! 

 

(nesta altura reentrou o médico no meu quarto e 

receitou–me muito repouso e telenovelas QB; 

perguntei–lhe se tinham de ser mexicanas e ele 

recomendou as portuguesas, que também já são 

igualmente péssimas; fecho a luz e boa noite) 



NONA ARTE.... EM PARTE 

 

Convenhamos: a banda desenhada, ou na vetusta 

expressão dos nossos irmãos brasileiros “história em 

quadrinhos”, tem ainda muito caminho a percorrer 

para ser considerada uma arte autónoma. 

Nos dias que correm, deste presente tão ausente, a 

mais velha profissão do mundo – a pintura rupestre 

(em que estavam a pensar...?) deu lugar a uma 

categoria que alegadamente mistura cor, palavra e 

imagem, sem contudo ser algo mais do que apenas e 

simplesmente uma antecâmara para roteiros 

cinematográficos em catadupa. 

A auto– intitulada BD adulta – que não é a BD para 

adultos, atenção... – pura e simplesmente não existe: 

um mito, uma ficção, e passo a explicar o porquê 

desse infeliz facto. 

 

Corto Maltese de Hugo Pratt tem sido apontado pela 

maioria como o trabalho que veio revolucionar a BD, 

que a tornou adulta. 

 

Ora bem, vejamos então as falácias: 

 

. Tem uma estrutura narrativa convencional? – Tem. 

. Tem personagens como todas as BD´s? – Sim. 



. Tem a regra da perspectiva lá pelo meio? – Claro. 

Então onde diabo Maltese se distingue de tudo o 

resto?  

 

Em duas coisas: 

 

. Texto vagueante, digamos assim, tentando ser 

misterioso e pretensamente filosófico a todo o 

momento. 

. e um desenho inacabado, que muitos criticaram por 

ser imaturo, imperfeito, quase infantil. 

 

Pois bem, para quem, como eu, leu “O desejo de ser 

inútil – Memórias e reflexões”, que é uma longa 

entrevista a Hugo Pratt, ficará com uma perspectiva 

talvez um pouco diferente – para pior – da sua obra, 

uma vez que fica a detestar absolutamente um certo 

cinismo militante do autor. 

 

Mas agora digam–me: são estes elementos – texto 

vagueante e desenho imperfeito – suficientes para que 

uma BD se assuma como adulta?!? – Não me parece. 

 

Ah, mas há mais: 



O Mercenário, de Vicente Segrelles. Há quem veja 

nesta BD e jure a pés juntos que esta é a fusão perfeita 

das artes plásticas e da mais recente nona arte. 

Qual a razão? – Pela única e especial razão de que 

cada quadradinho é composto por uma tela pintada a 

óleo e de seguida digitalizada para encaixar na página. 

 

Bom. Tudo isto é muito pouco. Pouco demais. 

Se realmente a BD quer ser levada a sério e ser 

realmente adulta, tem de fazer muito melhor. 

E se quer fazer essa muito ansiada e eternamente 

adiada fusão com as artes plásticas, onde está a arte 

abstracta? Onde, o expressionismo? E as colagens 

dadaístas? E os contributos essenciais do 

surrealismo, incluindo a mítica mas desvalorizada 

animação “Destino” – uma colaboração de Salvador 

Dalí e Walt Disney (mas que este último nunca levou 

a sério); onde está o mea culpa do sistema – tanto da 

BD como do Cinema – e onde, finalmente, estão as 

colaborações que poderiam mudar o paradigma? 

 

Mesmo Sin City, com um black and white brutal, 

estava destinado ao cinema, atirou–se de braços 

abertos a esta transição, era ÓBVIO desde o início. O 

facto de o próprio Frank Miller passar à realização no 

último filme demonstra esse grande amor, que esteve 

lá desde sempre. 

 



Chega–se a uma conclusão triste, desanimadora, 

cruel: os desenhadores de BD estão tão acostumados 

à representação realista, que julgam que nada mais 

existe para além dela!  

Neste contexto, um Roman Muradov, com o seu estilo 

altamente estilizado e out of the box, em nada veio 

alterar a situação – é um ilustrador genial numa 

multidão de desenhadores meramente competentes 

de personagens, uma verdadeira fábrica que produz 

produtos comerciais em série. 

O verdadeiro problema de um desenhador de talento 

hoje em dia não é a falta de qualidade da sua arte: 

O seu verdadeiro problema é que ela é isso: ARTE. 

E, num mundo inundado de mediania visual – BD 

incluidíssima – o destaque que obtém, ao invés de 

positivo, marca–o negativamente para sempre, na 

mente e na alma daqueles que já abraçaram um 

sistema que conhecem de cor e que sabem como tudo 

isto funciona há muito, muito tempo. Surpresa: Zero; 

satisfação imediata: Toda. 

 

E, na arte como aparentemente em tudo, a 

previsibilidade é um valor em si mesmo. 

 

Nona Arte – RIP. 

 

 



OS SUPER– HOMENS DA ARTE 

 

Há muita história (e sobretudo muitas estórias) para 

contar na história da arte. Estórias paralelas, que não 

ocupam nem notas de rodapé, em livros cuja lógica 

parece inquebrantável. 

 

. A estória da compra por atacado e da aposta maciça 

a médio prazo em pintores impressionistas, por 

exemplo. 

. A estória da firme determinação do colega e amigo (e 

também a do marchand) de Gauguin de que ele não 

viajasse à Europa. 

. A estória de Theo Van Gogh, que estava enquadrado 

no negócio de arte europeu e que apesar dos seus 

esforços não conseguiu mesmo assim impor a mais do 

que óbvia genialidade do irmão nesse mesmo 

mercado, cujo conservadorismo se mantém inalterado 

nos dias de hoje. 

 

Comecemos, por exemplo, em Pablo Picasso. Desde 

bem cedo marchands astutos o apoiaram, 

comprando–lhe inúmeras obras e permitindo que 

tivesse uma vida desafogada, algo raro na época. E a 

partir desse momento e para inflacionar a sua obra, 

havia que construir um mito à volta da sua 

personalidade. Um mito da sua força intrínseca, da 

sua masculinidade, do seu génio.  



A única coisa que destoava era, descontadas as 

devidas distâncias – tal como em Jesus Cristo – a sua 

vida humana e as suas muito humanas fragilidades. 

Já o pai de Joan Miró queria à viva força que ele 

permanecesse no cargo de guarda– livros numa 

drogaria. Claro que a rotina burocrática da função o 

levou a um esgotamento nervoso e o pai, depois de 

hipotéticas e previsíveis súplicas familiares e da clara 

vocação criativa do filho, lá cedeu e permitiu que ele 

pintasse, como ocupação diária. 

Era preciso construir o mito de Paul Gauguin – o 

selvagem que foi habitar zonas remotas, um isolado 

da sociedade, irascível, que encontrara a fonte da 

beleza universal nas remotas ilhas do Taiti.  

A única coisa que destoava era o contacto que as 

pessoas da civilização poderiam ter com ele, 

humanizando–o aos seus olhos: há cartas do seu 

colega e amigo Daniel de Monfreid aconselhando–o 

vivamente a não viajar.  

Porquê? Pode haver várias opiniões. Esta é a minha 

convicção, que me vincula só a mim: eu tenho como 

certo que pelo motivo de lucros futuros, claro está – e 

aqui claramente quanto maior o mito maiores os 

lucros. Não conhecer pessoalmente um artista é o 

primeiro passo para mitificá–lo. Uma hipótese 

arriscada? Uma ideia delirante? Será? 

Neste contexto e nesta perspectiva, porque razão a 

depressão de Picasso está praticamente ausente das 

suas biografias, sendo que um estudioso duvida até 



que ela sequer tenha tido lugar na sua vida? Seis 

meses, meio ano, pelo menos, a recuperar do choque 

que fora o suicídio por motivos passionais do seu 

grande amigo Casagemas, e que originou a fase azul 

na sua obra, recuperação essa que terá ocorrido na 

terra do seu pai em Espanha. Um detalhe que é 

apenas referido em conversas indirectas entre amigos 

seus. Teria mesmo existido tal fase depressiva? Neste 

momento? E terão existido outras, de que ninguém 

ousa sequer falar? Uma informação errada? Apenas 

um boato? Foi mesmo assim? 

 

Meus amigos, na arte há que construir super– 

homens, narrativas tão perfeitas que são autênticas 

cartilhas metafóricas, sonhos em plena realidade – tal 

como aconteceu com a figura de Cristo: coloca–se uma 

lupa gigante nos aspectos do talento puro e rasgam–

se as ridículas cartas de amor que toda a gente quer 

esquecer. Como diriam os americanos, a win– win 

situation para todas as partes – marchands, artistas 

e público. 

Para se construir o mito de “Picasso, o Grande”, era 

necessário, essencial, obrigatório, esconder a sua 

depressão. Ele tinha de ser indestrutível. Tinha de ser 

um macho latino. Tinha de ser o toureiro que 

encarava a genialidade (e os alemães, já agora) de 

frente. Tinha, no fundo, de ser sobre– humano. 

Não há aqui grande ciência. Nada de criatividade, 

também: 



. Primeiro, descobre–se um talento fora do comum – e 

bastava viver em Paris nessa altura para se tropeçar 

em dois ou cinco a cada esquina; 

. Segundo, compra–se um enorme conjunto das suas 

obras a preço de saldo; 

. Terceiro, organizam–se enormes exposições, de 

preferência em mercados pejados de grandes 

investidores, para impor instantâneamente um nome 

ou um estilo inteiro no mercado – como foi o caso do 

Impressionismo. 

 

E já está: um, dois, três, voilá! A magia do marchand 

de arte acontece! 

E pensam que hoje em dia é muito diferente?? 

 

Basta conhecer 1% da estória na sombra da (re)venda 

do tubarão em formol de Damien Hirst através da 

inflacção galopante exercida pelo seu patrono Saatchi, 

para ficar com sérias dúvidas sobre a validade do que 

nos contam sobre a história da arte em livros muuito 

cândidos…  

Uma coisa eu admiro em Hirst: uma certa 

independência a vender a sua própria obra, fazendo–

o directamente e sem aparentemente passar cartão 

aos poderes instituídos. Isso, sim, uma lição para 

outros artistas. Mas… o resto? Pinturas de bolinhas 

vendidas por milhões? Nisso ele é igual a todos os 

outros vendedores de sabonetes ou batatas. 



Mas não duvidem por um segundo: aqui, criam–se 

super– homens em série, mitos com pernas – como 

quem compra bananas num supermercado. Senão, 

porque razão os galeristas de renome aconselham os 

seus artistas a não porem os pés nas grandes feiras 

de arte internacionais, como refere Sarah Thornton no 

seu esclarecedor livro “Sete dias no mundo da arte”?  

 

– Por amor de Deus, não apareçam! Do negócio 

tratamos nós, fiquem–se pela arte, senão ficam 

deprimidos, e nós precisamos de vocês produtivos e 

alegres! – É mais ao menos isto o que se passa 

actualmente. Thornton é extremamente clara em 

relação a este assunto, não o tenta esconder. 

 

Os americanos têm um ditado curioso, que se aplica 

aqui na perfeição:  

 

“Se é bom demais para ser verdade, é porque é! (bom 

demais para ser verdade)”. 

 

O que tem isto a ver com arte, perguntam vocês? 

Absolutamente nada – ah, mas tem tudo a ver com 

negócio! E a arte hoje é um negócio como outro 

qualquer, para estas mentes iluminadas. 

Ora, num tempo em que os do marketing e afins 

aconselham com cara séria os artistas a serem a sua 



própria marca e em que tipos inenarráveis como 

Warhol vencem na vida sem qualquer problema e são 

até apontados como exemplo a seguir para todos os 

outros (verdadeiros) artistas, não parece haver – uma 

vez mais – lugar para os grandes talentos da arte. 

Um Jean Dubuffet, uma Vieira da Silva, um Antoni 

Tàpies, uma Louise Bourgeois, um Amadeo de Souza 

Cardoso, uma Niki de Saint Phalle? 

Artistas a sério – estarão eles a mais neste “mercado 

da banalidade” e do mito fácil e da venda rápida…? 

 

 

Têm a palavra: 

 

. “Actualmente, tu és esse artista inaudito, lendário, 

que do fundo da Oceania envia umas obras 

desconcertantes, inimitáveis, as obras definitivas de 

um grande homem, por assim dizer, desaparecido do 

mundo. Os teus inimigos (e tens muitos, como todos 

aqueles que estorvam os medíocres) não dizem nada, 

não se atrevem a combater–te, isso não lhes ocorre. 

Enfim, tu gozas da imunidade dos grandes mortos, 

que passaram à história da arte. O público vai–se 

educando e, consciente ou inconscientemente, 

impulsiona a tua reputação. Vollard trabalha nisso 

pouco a pouco, pressente a tua celebridade 

indiscutível e universal”. De novo chocava com o 



drama de manter viva a sua lenda, ainda que isso 

pressupusesse morrer só e distante da sua França.” 

 

In – “Génios da Arte: Gauguin” – editora brasileira, 

textos: Silvia Munoz de Imbert. 

 

 

. Reza a lenda que em 1918 Pablo Picasso vociferou 

contra o seu marchand da altura, dizendo "Le 

marchand – voilà l'ennemi!" – "O marchand – eis o 

inimigo!". 

 

Ele sabia bem que os marchands podiam ser muito 

poderosos. Na verdade, marchands são "santos" do 

mundo da arte: suportam os humores dos artistas e 

revelam génios desconhecidos. Mas são também 

"pecadores", acusados de todo o tipo de 

desonestidades na busca do maior lucro. 

 

In – Site: Opinião e Notícia 

 

(como mera curiosidade, diga–se que por exemplo 

Ambroise Vollard foi marchand tanto de Gauguin 

como de Picasso) 

 



TEORIA GERAL DA POLUIÇÃO VISUAL 

 

Reconheço, meio envergonhado: não gosto de 

designers gráficos ou tipos do marketing. 

Não é uma questão pessoal; é uma questão 

profissional, pois eles poluem o panorama visual das 

nossas cidades. 

Cores primárias usadas sem critério estético ou 

artístico, vai tudo a eito. Não há aqui o rigor quase zen 

de um Piet Mondrian, a aparente anarquia de uma 

tela suprematista de Malevich, uma construção 

geométrica imaginária de Kupka, uma improvisação 

cromática de Kandinsky; não, nada disso: 

 

– Nada de poesia visual, apenas poluição visual. 

 

Tudo o que uma sondagem ou estudo de mercado ou 

folha de excel lhes aponte para maiores lucros, é certo 

e sabido que é o que eles usam: o cliente intermédio 

fica satisfeito em entrar na ilusão com informações 

aparentemente científicas e o cliente final, ou seja a 

cobaia/ aka homem comum; esse, fica sempre a 

perder. 

 

Muito mal se diz neste país do condutor de carro.  



Ora, estar atento, no interior, à: embraiagem/ travão/ 

acelerador/ mudanças e ainda estar atento, no 

exterior, a: peões/ passadeiras/ sinais de trânsito/ 

publicidade, tudo isto, me perdoem, é demais para um 

só ser humano com dois muito atarefados olhos. 

Reacções tardias muitas vezes não se devem a má 

educação – antes a uma infindável poluição visual que 

é um verdadeiro caos de prioridades, para quem tem 

de decidir em fracção de segundo se vira à direita, à 

esquerda, vai em frente ou simplesmente pára. 

 

Vem isto a propósito de um outro tipo de poluição 

visual: a pintura. 

 

– A arte também pode ser um tipo de poluição visual? 

Resposta: porque não? Hitler achava que sim. E 

muitas outras pessoas que nada têm a ver com este 

nefasto regime pseudo– democrático também o 

pensam, mas não o dizem. E o relativismo técnico e 

artístico a que assistimos e que contaminou 

irreversivelmente a arte contemporânea apenas adia 

eternamente uma resposta concreta a uma pergunta 

que toda a gente faz. 

 

A obra de Paula Rego, aparentemente, está neste lote 

restrito: 

 

. Os rostos animalescos da fase madura; 



. As personagens confusas da primeira fase; 

. A composição visual ambígua de personagens da 

grande maioria das suas telas; 

, e a sua argumentação e a sua personalidade apenas 

adensam a dúvida: é esta obra, no seu todo, 

enquadrável no odiento conceito de “Arte Degenerada” 

do regime nazi? 

 

Mas há uma outra questão mais premente e 

inquietante que todos nos devemos colocar: quantas 

destas ideias correspondem a valores humanos e 

sociais profundos e quando vão elas voltar ao debate 

público, sob novas roupagens, para nos assombrar e 

levantar alguns esqueletos no armário...? 

Lembremo–nos que inúmeras telas de dezenas (pelo 

menos) de artistas foram confiscadas, exibidas 

perante o escárnio incutido em populações 

manietadas e por fim destruídos ou vendidos pela 

porta do cavalo, rendendo lucros astronómicos, a bem 

do esforço de guerra ou do bolso fundo de alguns. 

 

Mas, estará Paula Rego sozinha nesta ambivalente 

lista? – Não. Nem por sombras.  

Também Egon Schiele. Também Kirschner. Ou 

Munch, Van Gogh, e quase todos os expressionistas 

entram na lista. Até o grande Picasso, valha–me 

Deus… 



Uma visão alterada das coisas, da realidade exterior 

ao artista. No caso de Rego, uma visão muito 

particular da relação entre masculino/ feminino, que 

impregna toda a sua obra. 

 

Apesar desta compartimentação obviamente política 

ser claramente indefensável, talvez seja benéfico 

voltar a discutir conceitos essenciais, em arte, para 

variar do marasmo e da aceitação acrítica de tudo o 

que os galeristas queiram inflaccionar no mercado... 

 

Na escola de arte de Lisboa Ar.Co, onde estive meio 

ano, havia espalhados na zona da pintura posters com 

pinturas de Rego. Quase posso jurar que até no tecto 

havia reproduções de pinturas dela! 

Porquê? Porque seria? 

 

. Não por ser uma artista especial.  

. Não por ser amada entre os artistas.  

. Não. Nada disso. 

 

A sensação que tive foi a de um provincianismo algo 

torpe e grotesco: ali estava uma pintora portuguesa 

que era altamente considerada em Londres e, a partir 

daí, um nome consagrado nas artes mundiais. 



A verdade era esta: todos os aspirantes a pintores na 

Ar.Co queriam ter o seu sucesso. Nada tinha a ver com 

inspiração puramente criativa. 

 

Confesso: prefiro a depressão de Miró. Prefiro a mal 

escondida depressão de Picasso, e a de Joseph Beuys 

e a de Niki de Saint Phalle e a de muitos outros 

pintores. 

E sabem porquê?  

 

Porque esses grandes artistas usaram a pintura como 

metáfora e como terapia sim; mas, mais que uma 

possível cura para o seu frágil estado psicológico, ela 

foi uma ferramenta de transformação social; não me 

atiraram a sua depressão à cara, como se de alguma 

vaga acusação se tratasse. 

 

A diferença entre Francis Bacon e Paula Rego, por 

exemplo, talvez esteja aí: 

 

. Francis Bacon é destrutivo mas constrói uma outra 

perspectiva sobre a realidade; 

. Já Paula Rego constrói um labirinto interno, uma 

teia de sentimentos sombrios dos quais não se 

consegue libertar – e transfere essa confusão emotiva 

para o espectador. 



Aquilo que em outros artistas é uma alavanca criativa 

avançada, na obra de Rego fica–se pela primeira fase 

e o instrumento criativo torna–se, ele próprio, em 

objectivo final. 

E se por esta altura da sua vida ainda não se 

conseguiu libertar deste estado psicológico, temo que 

nunca o conseguirá fazer. 

 

É pena. É uma pena para a sua vida pessoal. 

 

Mas é uma pena ainda maior que um país de tão 

grandes talentos em artes plásticas – muitos deles 

ainda completamente desconhecidos da opinião 

pública – continue a adorar o chão que ela pisa e onde 

ela por vezes tropeça, sendo que a sua obra evidencia 

uma visão distorcida, e porque não dizê–lo, doentia, 

de quem olha para a vida por uma lente desfocada, 

crendo que é essa a realidade. 

 

É uma enorme pintora? Sim, é. Não haja dúvidas, 

ninguém as tem. E, no entanto… 

 

– Vieira da Silva era amada; 

– Paula Rego é apenas invejada. 

 

E isso fazia – e faz – tooda a diferença do mundo. 



O EMBUSTE DO CIFRÃO 

 

Andy Warhol é o Pai de praticamente todos os 

embustes artísticos. 

Um falso Papa, um falso artista, na sua própria 

definição: “uma máquina”. 

A sua nefasta influência espalhou–se como um cancro 

agressivo, e a fasquia passou a estar no cifrão, não na 

tela. 

Muitos dos artistas contemporâneos aceitam–na e 

abraçam–na sem questionar as suas verdadeiras 

motivações, e replicam a estrutura da sua Factory, 

empregando dezenas de artesãos, que asseguram 

lucros astronómicos, através de encomendas que 

estão sempre a chegar aos grandes estúdios dos 

artistas consagrados. 

Desde o Ocidente à China, o padrão de funcionamento   

é o mesmo – e a globalização fez o resto que ainda 

faltava fazer. 

Na arte, como em tudo, está na moda ser rico. É 

preciso mais quantidade e não maior qualidade. 

E isso paga–se na única moda possível: na desistência 

assumida da criatividade, em prol do aumento 

astronómico de lucros a breve trecho. 

 

Warhol é uma influência perniciosa. Porquê? Nem sei 

por onde começar… 



Desde a ideia de banalização da arte (ou seja, da sua 

falsa democratização, atribuindo a toda a gente 

talento natural para fazê–la com sabedoria, sentido 

estético e histórico), passando pela deturpação dos 

ready– made de um Duchamp que nunca se deu ao 

trabalho de desmistificar o que quer que fosse, até à 

inspiração de todos os Big– Brothers, de todas as 

revistas cor– de– rosa possíveis e imaginárias (os tais 

15 minutos de fama para todo o gato– pingado deste 

mundo e arredores...), o trabalho de Warhol é a 

tentativa de transformar a realidade mais chã e 

desinteressante em coisa que valha a pena comprar. 

Além da fraca produção artística de Warhol, também 

a forma como subiu no mundo da arte nova– iorquino 

não está isento de dúbios contactos do mundo Gay 

que ele tão bem conhecia, algo que tem feito escola no 

mundo da arte, dos mass media e da política. 

Não sou homofóbico. Aliás, um dos meus (poucos) 

grandes amigos é gay assumidíssimo. No entanto, se 

alguém o é, porque não o assume? Se não o faz é 

porque certamente essa ambiguidade lhe é favorável, 

na sua vida privada e sobretudo também profissional. 

Se eu fosse, teria orgulho nisso e decerto não o 

esconderia. E, num mundo onde isso, não só deixou 

de ser um estigma irrecuperável, como se tornou uma 

moda, a sua ocultação revela–se cada vez mais 

incompreensível e indefensável. 

Se Warhol é um profeta da arte, é– o apenas da sua 

comercialização e inflacção, pois que transformou o 



espaço sagrado da galeria de arte num gigantesco 

supermercado de coisa nenhuma. 

 

Um elogio eu lhe faço: Warhol fez com que o design 

gráfico entrasse na arte pela porta grande, não pela 

porta do cavalo, como se costuma dizer. E contactou 

e produziu alguns artistas de enorme qualidade, 

desde os Velvet Underground a Jean– Michel 

Basquiat. 

Mas, francamente: ele contactou com tanta gente de 

qualidade ao longo de décadas, num dos ambientes 

mais criativos do planeta Terra, que o contrário, isso 

sim, seria virtualmente impossível… 

 

Quanto às Artes Visuais, essa é outra história. 

A arte tem de provir da Necessidade Interior – 

ensinamento de Wassily Kandinsky (criador oficial da 

Arte Abstracta ocidental); ora, este ensinamento está 

totalmente em contradição com a mensagem 

publicitária e panfletária de um Warhol obcecado por 

fama e dinheiro. 

Muitos talvez desconheçam este facto: Warhol queria 

começar a pintar mas não sabia bem o quê; então um 

amigo sugeriu–lhe pintar aquilo de que ele gostava 

mais. E assim surgiram as tristemente célebres 

pinturas de notas de dólares verdes… 

Mais vazio, mais indiferente, mais ausente, mais 

superficial, mais oco, de facto, não há. 



Aquilo que em Duchamp é mental, em Warhol é 

ostentação; aquilo que em Kandinsky é interior, em 

Warhol é exteriorizável; aquilo que em Bacon é 

contenção, em Warhol é espectáculo, vaidade pura. 

 

Não existe nada para além das serigrafias – repetição, 

seja as de Jacqueline Kennedy, seja as de Marilyn 

Monroe ou de Elvis Presley. Os críticos de arte bem 

pensantes bem tentam envenenar o espírito das 

multidões – dizendo–lhes que a repetição de 

impressões ligeiramente diferentes é um estado 

artístico pleno de sabedoria, bla bla, mas os artistas 

autênticos sabem bem que tudo isto é mau teatro e 

jogo de bolsa; desde o mundo da arte até Wall Street 

é apenas um passo.... 

Um passo que muitos galeristas deram e dão e darão 

de bom grado, a bem do seu bem estar financeiro. 

 

Existe um homem que produziu teorias 

desconcertantes, um verdadeiro intelectual desta 

nova era dos Mass Media. 

Esse homem chamava–se Marshall McLuhan e, 

apesar de pouco citado, a sua excepcionalmente 

lúcida análise é– nos essencial para compreendermos, 

tanto o poder dos meios de comunicação social nas 

sociedades burguesas ocidentais (sociedades de 

serviços e de novas tecnologias, pós Revolução 

Industrial), como a perniciosa contribuição de Warhol 



para o mundo da arte da segunda metade do Século 

XX. 

 

Questionar os falsos mitos do Pós– Guerra significa 

mantermos a perspectiva histórica e a sensatez. 

 

E McLuhan é muito mais sensato do que Warhol foi. 

 

Sensato e honesto, intelectualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BREVE TRATADO SOBRE A GANÂNCIA HUMANA 

 

. Quem vá à feira de arte BASEL na Suíça, ou ARCO 

em Madrid ou FIL em Lisboa, vai ao engano; 

. Quem entre numa galeria de arte contemporânea – 

praticamente qualquer uma, à escolha – pensando 

que verá arte, posso garantir que do outro lado há 

alguém que vê apenas cifrões; 

. Quem frequente leiloeiras – sobretudo as de topo: 

Sotheby´s, Christie´s, etc etc etc – não se discute arte, 

discutem–se números – e aí várias técnicas são 

utilizadas com a mestria de um Da Vinci, para que 

esses números sejam inflaccionados; 

. Quem ponha os pés num museu pensando que a 

situação é diferente, encontrará o mesmo jogo do 

empurra, em relação ao verdadeiro valor de uma obra 

de arte; 

. Quem visite grandes estúdios de artistas de renome, 

verá, não um artista, mas dezenas de artesãos 

contratados, como uma qualquer fábrica de 

electrodomésticos. 

 

O que tem tudo isto a ver com arte, perguntam–me? 

NADA. Não tem absolutamente nada a ver com arte. 

Ah, mas tem tudo a ver com a verdadeira primeira 

profissão da humanidade: o lucro, a sede de dinheiro 



– e poder, porque mais dinheiro significa sempre, 

nessas mentes iluminadas, maior poder. 

Não será toda esta construção artificial à volta da arte, 

censurável? 

E não deveriam ser os próprios artistas a tomar essa 

iniciativa, em vez de esperarem calmamente o seu 

lugar na fila da fama? 

Existem sequer, esses críticos? 

 

Sim, existem. E têm nome e ideias próprias, ideias 

essas que cada vez mais são unânimes entre os 

artistas. 

E são vozes – felizmente – dissonantes, que colocam o 

ênfase – finalmente – na beleza da arte, em vez do seu 

valor facial. 

 

Avelina Lesper é uma dessas vozes, que atacam sem 

perdão o status quo que se instalou de armas e 

bagagens no mundo da arte, e que ela qualifica sem 

problema como uma máfia. 

 

E, no entanto, não concordo a 100% com Avelina 

Lesper, nem com outras personalidades críticas do 

mundo da arte contemporânea que pululam por aí; 

alguns deles fazem vídeos bastante criativos e 

engraçados, outros não escondem a sua afeição por 

tendências políticas preocupantes de direita, algo que 



assusta um pouco e faz lembrar o sinistro conceito da 

arte degenerada ligado ao nazismo  – mas adiante. 

Ora bem, estas são as 3 razões estruturais da minha 

discordância – apenas parcial, diga–se de passagem – 

com a análise destes críticos: 

 

1ª razão:  

A óbvia e inacreditável confusão entre arte moderna e 

arte contemporânea.  

Mesmo eu, que sou adepto da não catalogação 

cronológica da arte, não posso fugir a este argumento 

de peso.  

As opiniões variam um pouco, no entanto não fogem 

muito a esta ideia:  

 

. Arte moderna – entre 1880 e 1960;  

. Arte contemporânea – entre 1960 até pelo menos 

2000.  

 

Avelina e os restantes metem tudo no mesmo saco; 

quando falam de uma coisa pensando falar disso 

mesmo, estão factualmente a errar e a mencionar uma 

outra situação- artística e histórica.  

Em arte – como em tudo – isso está errado e o erro 

factual não é nem nunca será uma boa metodologia 

de análise. Em nenhuma área do conhecimento. 



2ª razão:  

A crítica generalizada ao que pode ser entendido como 

manifestações da arte conceptual. 

Antoni Tàpies é bastante claro neste aspecto; ele 

critica apenas parcelas da arte conceptual, e algumas 

das suas obras podem mesmo ser consideradas como 

pertencendo ao conceptual, um movimento tão 

influente quão polémico.  

Uma das suas emblemáticas críticas: “O conceptual 

apresenta–se–nos com um lírio de pureza anti– 

comercial na mão e com a ideia da desmaterialização 

da arte, quando todos sabemos que em todo o lado a 

arte conceptual é comprada vendida como batatas”. 

 

3ª razão:  

Avelina e outros críticos não englobam movimentos 

fulcrais na sua análise – arte pobre, minimalismo, 

expressionismo, poesia visual, o abstracto mais 

radical, etc – dedicando–se a uma cândida noção do 

que é ou não estético – mas a arte muitas vezes 

contraria esta análise tão simplista e a estética pura. 

Basta recordar o livro de Tàpies “A arte contra a 

estética” e a frase reveladora deste mestre das artes 

visuais tout court:  

 

“Uma atitude totalmente irracional pode ser válida em 

arte”. 



Obras fundamentais como as de Duchamp, Basquiat, 

Kiefer, Dubuffet, Ensor, Kokoshka e muitos outros 

artistas ficariam sempre de fora desta análise 

simplista de Lesper e seus apaniguados – exactamente 

porque não são esteticamente belas. 

 

Resumindo e concluindo: 

 

Em artes plásticas vale a pena ter uma opinião 

própria, profunda e bem fundamentada, para não cair 

em certos contos do vigário, que se insinuam, bem 

camuflados sob a capa da democracia plena. 

Não me parece que seja esse o caso de Avelina Lesper 

– creio que ela é uma pessoa séria; já quanto aos 

outros todos que apanharam a sua boleia de crítica 

desenfreada e genérica, tenho sérias dúvidas das suas 

verdadeiras intenções. 

 

Mais do que o algodão, o que não engana mesmo é o 

instinto humano... 

 

 

 

 

 



TODOS OS NOMES  

DE TODOS OS LOBBIES 

 

Existem na arte contemporânea lobbies para todos os 

gostos: 

 

. O lobby da land art. 

. O lobby da food art e talvez da fast food art. 

. O lobby da fotografia. 

. O lobby da arquitectura. 

. O lobby da arte conceptual. 

. O lobby do minimalismo, umbilicalmente ligado ao 

lobby dos designers. 

. O lobby da op art e da pop art. 

. O lobby da performance e o lobby da instalação. 

. O lobby da street art, que agora está na moda e que 

domina muito mais do que apenas a street. 

. O lobby da crítica especializada. 

. O lobby da arte- ao- fim- de- semana. 

. O lobby da arte feita por animais (elefantes, 

chimpanzés, escaravelhos e quejandos). 

. O lobby da arte feita por máquinas. 

. O lobby da arte digital. 



. O lobby ligado à música e também o lobby ligado ao 

cinema. 

. O lobby dos amigos. 

. O lobby d´eles. 

. O lobby d´elas. 

. O lobby de todos os lobbies. 

. O lobby do raio que o parta. 

. O lobby de tudo e mais alguma coisa. 

. O lobby de todos fora nada. 

. O lobby de tudo o que é vendável. 

. O lobby dos artistas consagrados. 

. O lobby dos artistas invisíveis - que ainda não é bem 

um lobby mas lá que tenta, tenta! 

 

Alguém uma vez disse mais ao menos isto: uma 

pessoa um pouco pateta é uma pessoa um pouco 

pateta; cem mil pessoas um pouco patetas é um 

partido político. 

E quem tenha estudado o fenómeno dos grupos em 

sociologia entende tudo isto muitíssimo bem: há um 

efeito de transmissão exponencial de ideias e acções 

através deste novo poder colectivo. 

Querer comparar por exemplo Vieira da Silva a 

Cargaleiro não faz sentido. 



Ou Robert Delaunay a Sofia Areal. 

Ou Jackson Pollock a Vítor Pomar. 

 

E não faz sentido porque nos falta o único lobby que 

faria sentido existir, mas que está órfão de mãe e pai 

também:  

 

– O lobby da qualidade... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VERDADE DA MENTIRA 

 

Bom, o assunto é sério e o assunto é vasto. Vamos por 

partes: as leiloeiras têm o negócio de sonho: revendem 

bens com uma taxa de inflacção inacreditável, num 

mercado ávido por obras de arte moderna e 

contemporânea. São intermediários que enriquecem 

com comissões generosas, e ainda por cima hoje em 

dia a cada novo leilão todos os anteriores recordes são 

pulverizados. Portanto, 5% de 100 milhões é bem 

melhor que 5% de 1 milhão – matemática simples, 

verbo fácil de conjugar. 

E estas pessoas têm gostos caros, ok, mas são seres 

simples, muito muito simples. 

 

Mas, o problema começa aqui mesmo: se criaram 

procura – ou melhor, se essa procura já existe e é 

espicaçada por um esquema de marketing muito 

competente – têm de assegurar a mercadoria nas 

prateleiras no momento seguinte; ou seja, há que 

encontrar suficientes telas dos autores certos de 

pessoas que queiram vender pelo preço mais alto 

possível. 

Falar a linguagem do dinheiro dá muito jeito nestes 

meandros: perde–se menos tempo assim. Onde se 

vende em hasta pública arte, quem a fez – o artista – 

está claramente a mais. Estes Tempo$ não são para 

lirismos. Nada de Vieira da Silva; tudo de Trump. 



Este mercado é milionário, sim, mas baseia–se – como 

tudo nesta vida – na relação procura/ oferta. E a 

oferta por vezes é escassa, para tanta procura de 

yuppies recém– chegados ao mundo da arte em busca 

da promoção social e estatuto que pinturas de autores 

célebres proporcionam no imediato. E isso – muita 

procura e relativamente pouca oferta – vai fazer subir 

os preços em flecha, como é óbvio. 

 

Vamos agora ver a questão de um outro ponto de vista 

– o ponto de vista das falsificações, um assunto 

bastante controverso e espinhoso. 

Dizia um destes dias um falsificador muito famoso – 

um dos poucos que foram realmente apanhados em 

flagrante – em entrevista ao 60 Minutos que, olhando 

para os mais importantes museus – MUSEUS! Não 

galerias, museus, pasme–se… – via muitas das suas 

falsificações lá expostas, como sendo originais, claro 

está. E sentia orgulho. E mais não falava porque 

claramente sabia muito do que dizia – sabia demais. 

E quem sabe demais mais cedo ou mais tarde acaba 

mal. 

 

Ele – apenas ele, mas provavelmente existem muitos 

como ele – introduziu centenas de obras no mercado 

utilizando artifícios e uma narrativa irresistível que 

incluiu fotografias falsificadas, uma história familiar 

totalmente inventada e poética, as tintas certas, as 

telas do período temporal certo compradas em feiras 



de arte e toda uma mise en céne que era difícil de não 

acreditar e até fácil de gostar. 

Neste momento no mercado americano os pretensos 

especialistas de arte contemporânea recusam–se – 

ouviram bem, RECUSAM–SE – a autenticar obras de 

Jackson Pollock. 

 

Porquê? 

Ora, é fácil de entender: porque os compradores não 

são totalmente burros e quando compreendem que 

compraram gato por lebre dirigem–se, não à galeria 

onde adquiriram o Klee ou Miró ou Ernst por centenas 

de milhar de dólares – ou milhões, mas ali ao lado ao 

Tribunal e processam o dono da galeria por lhes ter 

vendido uma falsificação. 

E o dono da galeria depois pressiona quem lhe 

autenticou aquela obra e voilá – estão os dois metidos 

em sarilhos! 

Ora, como quem autentica sabe onde o rio vai 

desaguar, prefere.... evitar a praia! 

É mais ao menos isto, o que se passa, actualmente. 

 

Pois bem, vamos então juntar as duas coisas: a 

gigantesca procura de telas por parte de 

endinheirados pouco conhecedores de arte e a 

indústria que vive à custa da venda de obras de 

artistas famosos. 



Eu serei breve, curto e grosso como dizem os nossos 

amigos brasileiros: 

 

Acho estranho que leiloeiros experientes, galeristas a 

sério e curadores de museu não pressintam, no fundo, 

que por vezes aquilo que têm diante de si são apenas 

falsificações. Muitas vezes não têm provas suficientes, 

tudo bem, mas lá no seu íntimo devem pelo menos 

desconfiar – porque um verdadeiro especialista tem 

essa intuição. 

 

E eu refiro este aspecto por uma única razão: parece–

me bem – por alguns indícios de análise puramente 

sociológica, digamos assim – que o mercado está 

completamente inundado deste tipo de imitações – 

umas mais dissimuladas e perfeitinhas que as outras, 

mas ainda assim todas elas falsas como Judas e os 

seus malditos 30 dinheiros. 

E eu aqui não estou a falar dos métodos tradicionais 

de despiste de falsificações, estilo análise da 

assinatura ou análise do tipo de tinta ou raio X ou 

ultra violeta ou o raio que o valha. 

Estou a falar do olho humano, treinado, 

experimentado, ligado directamente a um coração, um 

cérebro e um corpo, pleno de sensibilidade e que já 

viu centenas de obras de um artista e que portanto 

sabe de A a Z tudo sobre o seu estilo de pintar, desde 

a temática à técnica, da forma à cor, da textura à 

geometria, do formato ao desenho, etc etc etc. 



Talvez eu seja desconfiado, pouco crente no ser 

humano, eu posso bem com essas críticas, dessas 

venham mais cinco. 

 

Eu, pessoalmente? Sim, acho estranho. Como artista 

visual que sou, em alguns autores específicos eu 

topava a léguas essas cenas maradas, de um só 

relance. 

 

Mas é aqui que entra o diabo, travestido de notas de 

dólar bem verdinhas. 

Estas pessoas das leiloeiras que são pagas para dar 

espectáculo fácil, a bem dos números e dos lucros – e 

que entendem bem mais daquilo que vendem, do que 

os outros que compram – sabem bem que tudo isto é 

um castelo de cartas. Tanto a nível da inflacção 

galopante de autores desconhecidos que alguns 

promoveram a heróis da arte por arte$ mágica$, como 

a nível de problemas jurídicos que as imitações podem 

provocar num futuro bem próximo. 

 

A credibilidade do negócio está por um fio. 

 

Os museus também já entraram na dança, e hoje há 

uma parceria pouco escondida entre o que fazem as 

galerias e o que fazem os museus:  

 



1. Milionários e estrelas globais compram e 

inflaccionam e revendem com lucro; 

2. Galerias valorizam; 

3. Finalmente os museus compram e em princípio 

acaba–se o ciclo de vida útil dessa obra de arte. 

 

As pessoas ou são as mesmas de instituição para 

instituição ou conhecem–se bem – muito bem – umas 

às outras. 

Tudo isto num sistema egocêntrico e autofágico e 

petulante e que exibe sinais preocupantes de ares de 

superioridade.  

O que eu estou a analisar é sobretudo o sistema da 

arte nos EUA, mas se encontrarem semelhanças com 

a realidade portuguesa, podem generalizar, sem medo 

de grande margem de erro, já que não se trata 

concerteza de pura coincidência. 

 

Eu não sei o que vai acontecer a médio prazo, mas 

cheira–me que isto não vai acabar nada bem… 

 

Bolha da arte – Hellooo??? 

 

 

 



ARTISTA POBRE, ARTISTA SNOB E ARTISTA FLOP 

 

Vamos então a uma definição global das várias 

categorias de artistas que existem: 

 

Em primeiro lugar na lista, mas na zona mais baixa 

desta classificação, está o artista pobre. Este espécime 

esforça–se tanto na melhoria da qualidade da sua 

obra como se esforça pouco na promoção social que a 

sua condição de artista pressupõe. Vai fazer arte como 

hobbie durante toda a sua vida. Paixão? - imensa; 

dinheiro? - nenhum.  

Os artistas expressionistas estão quase todos nesta 

fase. Homens essenciais como Jean Dubuffet, e a sua 

arte bruta, plena de loucos e crianças 

excepcionalmente dotadas mas com pouco talento ou 

paciência para o marketing. Expõem em cafés, 

restaurantes e galerias municipais e nunca passarão 

da cepa torta, sem que as grandes galerias ou críticos 

de arte sequer saibam da sua existência. Aquilo a que 

podem aspirar é a um reconhecimento após a sua 

morte física, fenómeno frequente e tão do agrado dos 

inúmeros seres que vivem à custa da revenda do 

trabalho dos outros, sem contudo compreender a sua 

alma. 

 

O melhor exemplo deste género de artista é, como é 

bem conhecido da opinião pública, Vincent Van Gogh. 



Já o artista snob, pelo contrário, aprecia conviver com 

a fauna que gravita à volta das galerias de renome da 

praça. Sabe fazer–se notar, conhece as pessoas certas, 

passou pelas escolas certas e tem os conhecimentos 

pessoais que interessam à sua ascenção no mundo 

restrito da arte. A nível técnico costuma usar os 

materiais mais caros e preocupa–o a conservação das 

suas obras. 

Não precisa de ser um génio criativo - aliás isso só 

atrapalha. Tem tanto de vendedor astuto como de 

relações públicas, eternamente feliz no seu métier de 

auto– promoção e de exposição pública. 

 

Estão nesta cesta os casos de Jeff Koons, Damien 

Hirst e muitos muitos outros, que fazem da arte 

contemporânea um trampolim económico e social. 

 

Quanto ao artista flop, é apenas um artista snob que 

venceu na vida e que, pelo seu exemplo altamente 

negativo, representa um perigo, no que à influência 

sobre as novas gerações de artistas diz respeito. 

Normalmente tenta replicar os grandes e famosos 

ateliers dos mestres da pintura do passado, que por 

sua vez já replicavam o funcionamento das artes e 

ofícios da Idade Média.  

 

Muitas vezes despreocupados com a valia qualitativa 

da arte que produzem, estão, isso sim, muito 



preocupados com a visibilidade do seu estúdio nos 

media e nos meios artísticos e com a inflacção que as 

suas obras podem ter no mercado. Muitos discípulos 

e assistentes representam muita dessa importância 

que se quer fazer notar a todo o custo. 

 

Claro que estou a falar do estranhamente endeusado 

Andy Warhol, cuja lendária Factory é hoje em dia o 

denominador comum de muito boa gente no mundo 

das artes plásticas. 

 

Conclusão mais que óbvia: o talento artístico, a 

qualidade intrínseca da obra, estão a mais nesta 

equação, e uma eventual forte personalidade do 

artista poderá ser ainda mais nociva, afastando para 

sempre as personagens dúbias que poderiam de outro 

modo ser aliados na promoção de um artista e sua 

arte.  

 

A arte contemporânea não é um mercado justo ou 

racional. Move–se por interesses muito específicos, 

entre os quais o omnipresente lucro máximo. Lançar 

um novo artista no jogo é algo que se faz com grande 

antecedência e tacticismo, por parte de um galerista 

ou agente que raramente está interessado na vertente 

romântica do artista e sua arte, interessando–lhe o 

conjunto de telas passível de render bom lucro: não 

liga ao conteúdo, antes ao valor monetário da forma. 



Com jeito vai.... o mundo da arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O LEILOEIRO DE CARA À BANDA 

 

Pois é. Ah, pois é. 

 

As leiloeiras e as galerias de renome e os marchands 

e – como diria Sérgio Conceição – “As toupeiras e essa 

bicharada toda” estavam a dormir no pedaço, 

parafraseando os nossos irmãos brasileiros. 

Puseram–se mesmo a jeito e fizeram por merecer esta 

bofetada de luva branca e já agora, de colarinho 

branco também. 

A uma histórica e atávica falta de corporativismo da 

classe artística – em que cada um puxa para o seu 

próprio umbigo e em que sub– classes como os 

actores, músicos e humoristas levam a palma da 

popularidade e da atenção mediática, um artista 

plástico chamou a si a tarefa de ridicularizar a faceta 

negócio e a faceta mercado, nesta tão nobre actividade 

criativa. 

 

Fê–lo com um hara– kiri genial, destruindo a sua obra 

perante os olhos incrédulos de quem, não só não 

estava à espera daquilo, como não percebia patavina 

do que raio significava o que estava a acontecer diante 

dos seus rostos. 

Ora, o negócio e o mercado reagiram da única e 

completamente estúpida maneira que sabem: perante 



o inesperado, não pedem explicações ao artista, pois 

isso seria perder tempo – inflacionam imediatamente 

o preço da obra, ou o seu valor, o que vai a dar no 

mesmo, pois isso é a única coisa que sabem fazer: a 

única linguagem que entendem é a do cifrão. 

 

. Será este o mais mediático e espectacular golpe que 

um artista visual aplica no mercado, de forma visível 

e directa? – Sim, provavelmente será. 

. Mas… será exemplo único? – Nem por sombras. 

 

Para só recordar o óbvio, a arte conceptual defende 

que a arte é ideia, e só deverá existir em pensamento, 

e talvez por isso mesmo muitas das suas acções são 

apenas fotografadas e são esses registos fotográficos 

que são no final comercializados, para ajudar a 

financiar obras futuras desse(s) artista(s). 

Indo um pouco mais longe nesta sucinta análise, a 

arte efémera existe apenas por um breve período de 

tempo, e os seus produtos são muitas vezes 

destruídos. 

 

Já o happening é um movimento artístico que defende 

uma visão teatral da arte e leva a cabo performances 

– novamente a ideia em si é mais forte e importante do 

que cristalizar essa ideia num objecto físico. 

 



Portanto, esta acção de Banksy situa–se muito 

provavelmente na intersecção destas vertentes mais 

radicais da arte – mas que existem e se têm 

desenvolvido desde os anos 60 (ou mesmo antes, se 

considerarmos os exemplos de Duchamp ou Malévich 

uma origem histórica da atitude conceptual). 

 

Pessoalmente, considero que a obra de arte mais 

próxima desta acção de sabotagem é mesmo o 

“Desenho apagado de De Kooning”, levado a cabo pelo 

então jovem Robert Rauschenberg. Este artista pediu 

um desenho ao artista já consagrado de Kooning, que 

tinha criado a influente série Women, que mesclava 

magistralmente o figurativo e o abstracto, e disse–lhe 

que queria apagar o seu desenho. De Kooning deve ter 

achado piada à ideia e Rauschenberg esteve a apagar 

durante dias – Dias! – este desenho, que foi depois 

apresentado em público e é hoje encarado como um 

marco da arte mais inovadora daquela época, tendo 

ficado com um lugar especial na história da arte 

contemporânea. 

 

Para um exemplo mais recente, o controverso Ai 

Weiwei pintou e esmagou vasos chineses de uma 

antiguidade incrível, para obter um efeito mediático 

semelhante. Estas são acções que são obras de arte 

em si mesmas – é a atitude, o pensamento, a ideia, o 

essencial. 

 



Agora, o problema mantém–se: o artista enquanto 

exemplo, enquanto “ilha de liberdade” – segundo 

Tàpies ou Saramago – está a ser completamente 

submergido pelos intermediários da arte – sejam eles 

agentes oportunos e ambiciosos como Saatchi, 

galeristas já estabelecidos com negócios de milhões, e 

toda a gente, sem excepção, vive desta inflacção 

galopante neste mercado, tentando puxar a brasa à 

sua sardinha de um modo descarado. 

 

O problema não é a atitude de Banksy; o problema 

não é apenas um – são no fundo dois problemas: 

 

1. O sistema instituído de valorização de obras de arte 

não fazer qualquer sentido (museus incluídos, pois 

fazem o mesmíssimo jogo dos demais, legitimando 

coisas incríveis) 

2. E sobretudo – não haver mais, muitos mais 

Banksys 

 

Portanto: volta, Joseph Beuys, que estás 

completamente perdoado… 

 

 

 

 



PICASSO, GÉNIO AUSENTE 

 

Gostei muito, mesmo muito da série sobre um outro 

génio: Einstein – talvez porque essa série se focou 

mais na obra e menos nas mundanidades deste 

cientista. 

 

Esta série sobre um outro gigante, Esta, é diferente: 

Há um rodopio interminável de personagens, cada 

qual com a sua quota de tempo de antena – mereçam 

ou não esse tempo de antena… 

Kahnweiler, Apollinaire, Jacobs, Braque, Gertrude 

Stein, todas as inúmeras mulheres e amantes da vida 

de Picasso, empregados, motoristas, marchands, 

artistas adjacentes, que são meras personagens 

secundárias - uma fogueira de vaidades inacreditável! 

Ou seja, aquilo já vai no 8º episódio e o mestre a pintar 

ou a desenhar ou a esculpir, isso esta série foge como 

o Diabo da cruz...! 

A verdadeira razão pela qual este ser humano 

mereceu uma série como esta, em nome próprio, como 

o artista plástico mais influente do século XX, disso 

nem traço nem rasto. 

 

Perguntas aparentemente incómodas como estas: 

 



. Por que é Picasso importante? – Não se sabe. 

. Por que é que a escultura, a pintura, a gravura e a 

olaria foram practicamente reinventadas por este 

artista? – Mistério. 

. O que é o Cubismo? E como se distingue da regra da 

perspectiva? – Venham outros explicar. 

. Em que se baseia a amizade e concorrência salutar 

entre Matisse e Picasso? – Leves pinceladas em um ou 

outro episódio. 

. Como se estruturava a academia oficial de pintura e 

como o Impressionismo implodiu esse sistema? – 

Nada, ou muito pouco. 

 

Mas… há pontos positivos? 

Bem… sim, alguns:  

 

A estrutura narrativa, plena de flashbacks, parece 

apropriada;  

O actor que faz de jovem Picasso é bom, está a anos– 

luz do genuinamente incompetente Banderas, que 

meteu uma fatiota e alguém lhe deu aquele jeito ao 

cabelo e repete a mesma fórmula até à exaustão. 

Aquilo não é um actor a fazer de uma figura histórica; 

é antes um personagem que se diz actor a tentar 

imitar aquilo que ele pensa ser a figura histórica. 

Estudo dos trejeitos, alguma coisa; compreensão 



profunda da figura, zero de zero de um ZERO 

absolutamente total! 

 

Talvez o grande problema resida nisto: eu, como 

artista plástico que sou, sei bastante da personagem 

Picasso, da sua vida e obra. 

E talvez seja por essa razão pela qual eu tenha gostado 

da série de Einstein, exactamente por essa falta de 

conhecimento que quer e é efectivamente 

surpreendida a cada novo episódio. 

Ora, isto já não resulta quando eu conheço bastante 

bem o artista – o que é o caso. 

 

Curiosamente – e isto é um facto, não uma mera 

opinião – os actores do estado adulto dos retratados – 

o híper– valorizado Geofrey Rush em Einstein e o bon 

vivant Antonio Banderas como Picasso – são absolutos 

canastrões, sendo que actores muito mais novos e 

certamente menos experientes dão um bailinho da 

Madeira a estes figurões, na versão mais jovem dos 

dois génios. 

 

Porque a arte de representação ainda é o que era – 

precisa portanto de bons actores. 

Banderas é a ausência em pessoa – Picasso nunca 

está lá, a respirar no mesmo espaço. 



E o verdadeiro artista revolucionário, o porquê de ele 

ter sido genial, é mais uma ausência de peso nesta 

série. 

 

É o problema de se apostar na vida social para se 

explicar arte: o importante não são as aparências – é 

mesmo a Alma e a sua ESSÊNCIA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUDAR A MODA 

 

Em princípio, em teoria, nada tenho contra as modas. 

Mas, na prática, analiso bem e vejo que há todo um 

universo de razões para temer essas mesmas modas. 

 

Vou citar algumas que aconteceram – mais ou menos 

recentemente – no mundo da arte: 

 

– Impressionismo, que foi a princípio gozado por 

todos: público, críticos, galeristas, etc etc etc e que 

depois, passada a tempestade de indiferença e 

escárnio, foi preparado cautelosamente por alguns 

marchands para ser uma nova – e muito lucrativa – 

moda; 

– Pop Art, um dos movimentos artísticos mais amados 

e também mais básicos de que há memória, algo que 

realmente só poderia ter sido criado na América, com 

um fútil e gozão Andy Warhol ao leme da charanga; 

– Graffiti, impulsionado pela cultura do hip hop, por 

todo o contexto do sistema social norte– americano e 

por essa criança índigo chamada Jean– Michel 

Basquiat; 

– Todas as tendências da Arte Conceptual: 

minimalismo, land art e o seu registo fotográfico, 

abstracto radical, instalação, performance, arte pobre 

etc etc etc; 



– E, agora, no seguimento do graffiti e aproveitando 

todo um enorme conjunto de técnicas inovadoras, 

desde rebentar paredes aos sprays e stencils, 

“aparece” a Street Art: nomes como Vhils e Bordalo II 

estão definitivamente na moda. 

 

Sobre a razão de ser tão popular, perguntem aos 

patrões do imobiliário, aos operadores de turismo 

“cultural”, às Câmaras e Juntas de Freguesia, e a 

mais uns quantos que andam por aí, que não ligam 

grande coisa aos artistas de cavalete e tela, mas que 

quando vêm a imagem em tamanho XXL ficam logo 

interessados (penso que têm grandes problemas de 

vista – pelo menos grandes carteiras essas parecem 

tê–las). 

 

Breve diferença entre Graffiti e Street Art, segundo o 

website Street Art Brazil: 

“A Street Art, uma vez que é algo mais recente, com 

pouca história ou regras, estilos, técnicas, geralmente 

não tem grupos e existe uma rivalidade menor entre 

os próprios artistas urbanos. Mas como a Street Art 

tem uma grande expressão individual, ela desenvolve 

mais o lado egocêntrico da arte, onde alguns artistas 

precisam que o seu ego seja alimentado. 

Street Art, por estar mais relacionada com o desenho 

e a imagem, tem uma capacidade de cativar as 

pessoas, como parte de sua experiência do dia–a–dia. 

Com o Graffiti, por estar mais relacionado com a 



escrita e as letras, o público torna–se parte de algo 

mais pessoal e subversivo.” 

Não rejeito nem apoio esta “definição”, registo apenas 

(é bastante difícil de entender o que quer isto dizer, 

aliás). 

 

Eu tenho sempre um receio óbvio: que as modas 

sejam lançadas no mercado por astutos empresários 

e os seus– não– muito– obscuros– génios do 

marketing, e não por motivos criativos profundos. 

Digo isto porque quem manda no mercado da arte são 

estes mesmos empresários astutos e suas equipas de 

advogados e malta do marketing e não os artistas– 

eles– próprios! 

Se duvidam, visitem a Art Basel ou a ArCO, e ficarão 

logo esclarecidos das reais intenções destes muito 

badalados especuladores– da– obra– dos– outros. 

 

É essencial referir a influência – tantas vezes 

perniciosa – do movimento da arte conceptual, para 

se compreender a evolução da arte a partir dos anos 

60 do século XX até aos dias de hoje, de uma arte 

contemporânea totalmente desestruturada em termos 

de figuras– chave e esteticamente descontrolada. 

Para falar sobre as limitações do conceptual, chamo 

agora aqui o testemunho do monstro sagrado Antoni 

Tàpies, também para que se não pense que tudo isto 



são ideias apenas minhas, não partilhadas por outros 

artistas: 

“Devido ao seu gosto por elaborar teorias, a arte 

conceptual tem assentado como uma luva aos 

estudiosos que estão habituados a trabalhar apenas 

com a “informação”. Tem sido o período ideal dos 

“ratos de biblioteca” e das mentalidades racionalistas 

não criativas. (…) É falso que os “conceptualistas” 

tenham eliminado a ideia de “objecto de arte”: 

praticamente todos têm feito objectos ou 

materializaram as suas ideias. (…) Também a ideia de 

que a contemplação de uma obra de arte seja uma 

atitude mística representa uma enorme ignorância 

por parte de alguns dos defensores desta forma 

artística.” 

 

Mas para quê toda esta introdução?, perguntam–me. 

 

Pois bem: para falar de uma “obra” que nem é street 

art, nem conceptual, nem nada – porque não tem a 

mínima das mínimas noções de qualidade artística. 

 

Uma obra que está visível na praia de Carcavelos 

graças ao marketing do canal de televisão National 

Geographic, acompanhada pela Câmara de Cascais, 

com o objectivo de promover a série “One strange 

rock”, apresentada pelo celebérrimo Will Smith, e que 

depois dessa galeria a céu aberto irá provavelmente 



direitinha para o “Museu” da Arte Urbana, em 

Cascais, não se sabe por alma de quem ou quê (ou 

quando, já agora). 

Pelo menos é o que me pareceu ouvir, se estiver 

equivocado avisem! 

É uma pena que o artista se tenha ficado pela ideia 

em si mesma e não tenha produzido uma obra de arte 

de valor intrínseco. 

Ou seja: a série chama–se rocha – então nada mais 

fácil do que produzir uma rocha de lixo.  

Ai estamos ao pé do mar? Então o material escolhido 

são os detritos que se apanham no mar. 

Claro que o objecto em si está limitado pela própria 

narrativa desta série, que acentua a poluição nos 

mares. 

 

Mas, o que é que este processo mental de conexão 

directa entre matéria e ideia, demonstra? 

 

No mínimo… 

– Facilitismo, 

– Interpretação literal, e… 

– Criatividade nula! 

 



A partir de lixo produziu um monte de lixo. Valor 

acrescentado? Nenhum. 

Artisticamente é igual a uma batata. 

"Isto" ir para um museu a seguir à estadia forçada na 

praia de Carcavelos, só mostra que a National 

Geographic quis um golpe publicitário imediato com 

um artista conhecido e não quer ter nada a ver com a 

promoção da qualidade nas artes plásticas em geral. 

 

Entre este monte de lixo e o pedregulho apresentado 

num museu de Los Angeles ou a inenarrável arte 

invisível (??) exibida e vendida por milhões e milhões, 

isto representa o pior da arte conceptual, uma 

mistura de land art com arte pobre com instalação, 

sem qualquer ligação ao estilo pessoal do artista e o 

grande problema é que é uma fonte de gangrena que 

alastra e que afecta tudo o resto, desvalorizando o que 

artistas a sério produzem no dia a dia (e atenção que 

Bordalo II é um excelente artista). 

 

Enfim, está nos limites dos limites do que pode ainda 

ser considerado arte. 

 

Conclusão: mais uma oportunidade perdida! E mais 

um "Museu" que fica manchado por se associar a um 

golpe de marketing óbvio. 

 



E ainda se espantam algumas pessoas do porquê a 

arte contemporânea ter tão má reputação?!! 

 

Como diria o Ricardo Araújo Pereira num sketch bem 

apanhado dos Gato Fedorento: "– Senhor polícia, 

aquele restaurante enganou–me na refeição, veja este 

tomate que nem espaço tem para ter grainhas – vá 

depressa que ainda lá estão e prenda aqueles 

meliantes!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STREET ARTISTS E ENTEADOS 

 

Neste país, pequeno em território e ainda mais 

pequeno em mentalidade – porque pouco dado a 

contactos internacionais, fechado em si mesmo desde 

muito antes do regime de Salazar, ser artista é um 

problema bicudo. 

 

Definição: Artista – o que é afinal ser artista? 

 

Neste rectângulo docemente à beira mar plantado, ser 

artista é: 

 

– um palhaço é artista; 

– artista da bola – futebolista; 

– artista do dinheiro dos outros, ou melhor – 

banqueiro, também é; 

– actor e actriz; 

– apresentador de TV; 

– modelos que se tornam: actores e actrizes, vá de 

entrar no barco em andamento; 

– músicos que mostrem o sorriso maroto e a pernoca 

laroca; 

 



– performers que mostrem a perna laroca e mais um 

par de botas, enquanto cantam e encantam; 

 

E é tudo! Lista finito! 

 

Neste país, quem é street artist, quem pinta paredes – 

é rei. 

Um Bordallo II, um Vhils – aí é artista. 

Um desenhador de banda desenhada, um arquitecto, 

um locutor de rádio, ah – é artista! 

 

Já quando se fala de “pintura artística”, chegamos ao 

twilight zone, ao misterioso triângulo das Bermudas, 

àquele que é o verdadeiro cerne do problema. 

 

Porquê? 

Simples de entender o porque isto é assim um 

problema tão grande e tão bicudo: 

 

– Um prédio pintado é arte devido à sua dimensão; 

– Uma obra de Joana Vasconcelos é arte porque é tão 

gigantesca que tem mesmo de estar ao ar livre; 



– Uma ponte coberta de tecido é arte porque é feita 

pelo artista– celebridade Christo e igualmente pela 

enorme área que cobre. 

 

Se todos a podem enxergar ao longe – é Grande Arte! 

Mas, meus amigos.... não estamos aqui a falar de 

qualidade, mas sim de quantidade!! É apenas arte 

Grande!! 

 

Já quando chegamos à pintura de Vieira da Silva ou 

Mark Tobey, ou Paul Klee, ou as mini esculturas de 

Max Ernst, entramos na teia das questões realmente 

essenciais, questões eternas e eternamente não 

resolvidas, por responder. 

 

“Isto” ser arte depende da cultura visual do espectador 

entender “isto” como arte. 

 

E a média da cultura visual do público em geral é tão 

baixa que foi preciso criar esses guardiães do templo 

da arte chamados: 

 

. Críticos de arte; 

. Curadores de museus; 

. Galeristas; 



. Marchands; 

. Leiloeiros; 

. Especialistas vários; 

. Etc, etc, etc… 

 

Mas isto cria outros tipos de problemas, sendo que o 

principal é que praticamente todos eles e elas estão 

directamente implicados no jogo da inflacção 

galopante que este mercado impõe aos seus “peões” – 

logo, imparcialidade não impera por estas bandas… 

 

en passant.... 

 

A mesma Vieira da Silva que alegadamente se tentou 

suicidar durante a sua estadia no Brasil, perante este 

estado de coisas actual nem tinha emigrado; mudava 

de profissão por aqui mesmo e estava o assunto 

resolvido. 

 

Já Fernando Pessoa apenas conseguiu sobreviver ao 

marasmo e indiferença gerais da Tugalândia porque 

conseguiu por artes mágicas dividir a sua 

personalidade em múltiplas facetas para se manter 

entretido com os grandes e profundos pensamentos, 

enquanto a sua capa de manga de alpaca tratava da 

“vidinha” e da espuma dos dias do seu triste tempo. 



Gostaria de fazer um aviso à navegação aos street 

artists que por aí andam contentes da vida e talvez até 

pensem que são os artistas mais criativos cá do burgo 

e arredores: 

 

– No momento em que mais esta moda passar, os 

vossos serviços serão tão dispensáveis como os de um 

varredor de rua. 

 

E, no entretanto, a legitimação social da grande e 

profunda arte dos Klee deste mundo continuou a ser 

adiada. 

 

Para quê?  

Ora, essa é fácil: para que o espectáculo fácil e rápido 

dos performers preferidos do mercado possa 

continuar a “rockar”!! 

 

– YEAHHHH!! Rock and Roll, Baby!! 

 

 

 

 

 



CRIMINALIZAR A ARTE 

 

A arte moderna(ça) devia ser torturada. Devia ser 

enclausurada em Guantanamo e obrigada a falar. O 

seu crime? Ocultar a verdadeira arte durante décadas 

e promover os mais altos valores do mercado das 

batatas. 

 

. Arte conceptual? – culpada de distrair as atenções, 

disseminando banalidades. 

. Arte abstracta geométrica? – culpada de atrair as 

atenções, sendo apenas um jogo banal. 

. Arte pop? – culpada de, simplesmente, ser a 

banalidade em pessoa e de focar as pessoas em 

objectos artisticamente nulos. 

 

Eu sei o que estão a pensar: “Sim, mas quem 

torturávamos primeiro? E com que método?” 

Ora, eu tenho um método infalível, que leva o 

torturado a falar a verdade em 100% dos casos, e que 

não foi copiado de nenhuma prisão de nenhum país 

do 3º mundo (ou da Europa…), tendo sido antes 

aprendido nessa escola do crime chamada banda 

desenhada: “Humpa–pá”! 

E que método é esse? 



Simples: descalçar o torturado e fazer–lhe cócegas 

com uma pena. 

Para quê arriscar o afogamento do criminoso? Ou 

maltratá–lo fisicamente? Ou colocar música em altos 

berros durante horas? 

Meus amigos, isto é senso comum! E é o que, muito 

naturalmente, liga umbilicalmente a arte moderna(ça) 

ao terrorismo internacional: meu caro Snowden/ NSA, 

“don´t look no further, my friend!” 

Bom, mas isto são “peanuts”, comparados com o que 

a verdadeira arte moderna faz e fez durante mais de 

um século e meio, desde pelo menos o 

impressionismo: ela tem tentado alcançar, entre 

outras coisas, a definição estética última do ser 

humano. 

Neste assunto tão essencial, a escultura tem também 

feito o seu TPC, nomeadamente com Alberto 

Giacometti a ser um “ponta de lança” à antiga, estilo 

Eusébio, mas sem descurar a discreta genialidade de 

um Coluna ou o mais recente Cristiano Ronaldo, com 

as suas arrancadas fulgurantes rumo à baliza e ao 

golo. Também Anselm Kiefer, Louise Bourgeois, 

Christian Boltansky e Germaine Richier têm marcado 

muitos golos à apatia reinante, através de arte 

excepcionalmente expressiva, sem contudo abdicar do 

seu aspecto mais figurativo. 

O que está em jogo é uma representação humana em 

arte que, após o “fim da poesia” decretado por muitos 

tendo em conta o “facto em si mesmo” chamado 



Holocausto, teria de ser algo muito diferente da figura 

tradicionalista apresentada pelo Renascimento e suas 

bases anteriores na arte europeia. 

De facto, o que é a pintura da nossa Vieira da Silva 

senão a eterna busca de si próprio do homem? Da sua 

eterna finitude e labirinto da vida e do caótico 

presente? 

E o que é “O grito” de Edward Munch, senão a 

estrutura expressionista do medo, que tem inspirado 

tantas e tantas cópias menores? 

E ainda, o que é a “experiência Basquiat” senão a 

fugaz tentativa de apreensão das ansiedades típicas 

do homo sapiens? 

 

Em resumo: a arte moderna é a captação da 

profundidade da alma. 

 

(Se essa alma é humana ou não, no momento em que 

finalmente o soubermos, já não estaremos vivos para 

o contar a alguém…) 

 

 

 

 

 



A BRUTALIDADE DA BANALIDADE 

 

Dizem–me professores que se dizem mui sérios, que 

aprender a pintar é apenas aprender a desenhar. 

E que aprender a desenhar a sério é o que se obtém 

pela visão directa, mais chã, da “realidade”. 

 

E dizem–se artistas! 

Pura e simplesmente porque dominam a técnica, não 

a alma da pintura. 

A alma não está lá, voa incessante, para além do 

infinito. 

Estas almas são calmas. E nada aprenderam com a 

necessidade interior de Kandinsky, esse mago da 

forma e da cor, tão livre como só a natureza. 

E imitam talvez o impressionismo, mas apenas a sua 

impressão, sol nascente e nunca o poente de tal ser. 

 

Realistas, hiper– realistas, aguarelistas, chicanistas, 

alfarrabistas, alpistas e um pouco surrealistas e 

muito muito competentes. 

O problema talvez esteja aí: onde se quer talento e 

alento ao vento sem tempo, dá–se em troca 

competência plena de ciência. 

 



Algum dia alguém me vai ainda explicar o que é isso 

de “competência”! 

 

Será saber desenhar sem sonhar? 

Saber pintalgar sem amar? 

Saber esculpir sem sentir? 

 

Para estas almas diluentes, infames e diletantes, o 

abstracto é demasiado livre. 

Não é como uma maçã ou uma modelo vâ: não se pode 

agarrar com um pincel! 

Ensinar tal coisa não pode existir! 

Se não se vê, se não está ali diante de nossos e vossos 

mui atentos e atónitos olhos, se não se comprova no 

olhar não se aprova a pintar! 

 

Porquê? 

Porque… 

 

Não há tela sem capela! 

Não há óleo sem colo! 

Não há artista sem copista! 

Não há luz se a não vejo! 



Não há arte sem “aquele sítio” “naquela parte”! 

 

Vejo avião? – Não. 

Vejo uma alma? – Também não. 

Ora… se não vejo, não pinto! 

Afinal de contas… É fácil marejar neste mar! 

 

Pintar angústias dá depressão – Ah, não não e não! 

Pintar outros mundos? – demasiado profundos. 

Sonhar outra realidade? – Para quê, na minha idade? 

 

De onde sou? Em que sonho e estou? Para onde vou? 

Se me minto, sinto. 

Só acordo nesse soro da verdade feito de tintas e 

paixões impossíveis. 

 

Então sou, no fundo… 

 

A autêntica realidade. 

 

 



MARKETING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"TALENTO" EM MARKETING 

 

Aparentemente há por aí talento a rodos. 

E há empregadores que procuram esse mesmo 

talento. 

E que remuneram e valorizam esse talento: 

 

“– Procuramos modelos talentosas” 

“– Tens talento? Queremos falar contigo!” 

“– Queremos designers talentosos, vem trabalhar 

connosco.” 

 

Mas este tipo de talento passa–me ao lado – e ainda 

bem. Porque… 

 

. Não sou especialmente bonito. 

. Tenho até uma muito respeitável barriguinha, o que 

me torna talvez e apenas mais um típico português. 

. Não faço musculação em nenhum ginásio da moda. 

. Não estou nem out nem in nem a meio caminho de 

coisa alguma aparentada. 

 

Mas, não duvidem: Talento significa que és bonito(a). 



Nem mais, nem menos do que simplesmente isto. 

 

Eu, por exemplo: 

 

. Sou artista visual. 

. Licenciado em Sociologia. 

. Escritor. 

. Webdesigner. 

 

Quando uma empresa pede talento, na minha imensa 

ingenuidade pensava em: 

 

. Pintura de qualidade; 

. Livros bem escritos; 

. Artigos de ciências sociais revolucionários; 

. ou websites com um design espantoso. 

 

Mas… não. Nada disso. Não é este o significado de 

talento para essas almas visionárias. 

Não é isso, o que elas procuram, apesar de ser 

precisamente isso o que anunciam aos quatro ventos. 



Procuram, isso sim, meninas e meninos saídos das 

escolas de modelos que pululam por aí, quais 

saltitantes e superficiais cogumelos. 

Nem que seja para entrar directamente para a 

representação ou apresentação, passando por cima de 

actrizes e actores a sério, em programas televisivos 

ocos que precisam de caras bonitas como um pobre 

precisa de pão. 

Ou… nem que seja para vender algum produto, desde 

pasta de dentes até perfumes ou pastéis de nata. 

 

Portanto, a conclusão é esta: a definição de talento foi 

reformulada pelas agências de marketing. 

Onde se lia antes: habilidade artesanal, deve passar–

se a ler: beleza exterior, muito senso comum e 

desinibição QB. 

 

… e é por isso que eu, quando vejo um anúncio de 

emprego que peça talento, fujo a sete pés! 

 

 

 

 

 

 



PERSONALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ÚLTIMO DOS MOICANOS 

 

Há fundamentalistas em todas as profissões: 

 

. Professores de Matemática à antiga, que substituem 

as letras pelos números. 

. Antropólogos radicais, que vivem com outras 

espécies e deixar totalmente a civilização, preferindo 

até a falta de contacto com humanos. 

. Juízes que pairam no seu castelo de ideias sem 

descer à realidade comezinha das coisas onde se faz e 

vive a vida, o quotidiano banal das casas e das 

pessoas. 

. Psiquiatras que se tornam praticamente eremitas, 

presas e presos no pensamento do seu fundador. 

. Astrólogos que como que fundam cultos de 

personalidade, a quem os devotos prestam juramento 

de fidelidade até à morte (e mais além). 

. Professores de português que juram a pés juntos que 

sem os grandes romances do século XX seríamos 

todos homens e mulheres das cavernas. 

 

E há agora um novo tipo de fundamentalismo 

cultural, que funde várias destas noções falaciosas, 

encabeçado pelo inevitável historiador Pacheco 

Pereira: 



. Que ele não gosta, mesmo nada, de novas 

tecnologias, já o sabíamos. 

. Que a sua não utilização das redes sociais é um dos 

seus maiores motivos de orgulho, também. 

. Que para Pacheco Pereira quem não leu Guerra e Paz 

practicamente não existe, também. 

. Que a sua utilização da Internet se resumia a inserir 

artigos no seu blog Abrupto (que abrupta e 

misteriosamente parece ter encerrado actividade), 

cujo design é simplesmente horrível há anos e anos, 

também não é novidade. 

 

A crítica que ele faz a websites como a Lulu.com ou 

Bubok.pt, que são serviços de publicação online de 

livros por via do novo processo POD – Print on 

Demand – acusando–os de albergarem milhares de 

textos sem valor, esbarra num único obstáculo lógico: 

ele próprio assume que… não os leu!! 

Ora, como pode alguma alma saber que algo não tem 

qualidade, se pura e simplesmente não a 

conhece...??!! 

 

Para quem tem acesso imediato ao mundo dos mass 

media e das editoras – e que, por isso mesmo, basta 

dizer que está a preparar um livro para ele estar 

efectivamente publicado.... é fácil falar dos outros! 

 



Os outros todos, os que são autores desconhecidos, 

os que não têm contactos em lado nenhum, são esses 

de quem estou a falar! 

 

E Mark Twain, caro Pacheco Pereira, não tem 

qualidade? Segundo a sua lógica ilógica assim parece, 

pois que no início do seu percurso literário começou 

por escolher o sistema de auto– publicação! 

 

A crítica que, por sua vez, Lobo Xavier lhe lança, essa 

sim, faz todo o sentido: 

 

– E os programadores de informática, por exemplo, 

precisam de ler Guerra e Paz para terem cultura? Ou, 

por outro lado, têm a sua própria cultura de nicho? – 

é mais ao menos isto que este advogado contrapõe, ele 

que pertence felizmente a outra geração e tem a mente 

mais aberta a outros mundos. 

 

E para intelectuais como Pacheco Pereira, que 

realisticamente são info– excluídos, qual a ligação 

entre a cultura clássica e a cultura da informática e 

internet? 

 

Existe uma característica simples, que muitos 

opinadores de serviço e políticos e professores 

universitários desprezam em absoluto:  



– o humanismo. Ora, o humanismo não é ter uma 

biblioteca estilo Umberto Eco e fazer alarde da sua 

gigantesca cultura livresca; o humanismo é ter uma 

alma que sente empatia por outra alma, o gostar de 

uma pessoa apenas porque se gosta, o valorizar do 

modo de ser, da personalidade, do sorrir, do modo de 

estar e falar. E sobretudo se fizer isto sem perguntar 

quantos livros essa pessoa leu – e sobretudo sem 

avaliar se foram os livros certos ou os errados! 

 

E, para atingir tal estado, eu tenho a certeza – apesar 

de não o ter lido – que não é preciso ler Guerra e Paz!! 

 

Pá… deixem o Tolstoi em paz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA DOS BONS MALANDROS 

 

E agora, para algo completamente diferente: um 

apaniguado do meu chien andalou, ali para as bandas 

da Alsácia menor, virulenta quanto baste e serôdia 

litigante de boa fé, telefonou–me um destes dias para 

me informar do seguinte: 

 

“– Atenção: um dos nossos agentes secretos, o agente 

secreto “K”, descobriu uma lista que se queria secreta 

de todos os romances escritos por portugueses 

recentemente requisitados pelos elementos da Troika, 

para “se integrarem no espírito do país”, lista essa que 

foi encontrada depois num caixote de lixo do Largo do 

Rato com anotações extremamente secretas, à laia de 

comentários espirituosos. 

Não foi possível verificar a autoria destes comentários. 

A sua missão, caro agente “Y”, caso a aceite, é a de 

divulgar esta lista secreta através dos canais secretos 

adequados.” 

 

Ora bem, como eu sou um grande linguarudo, aqui 

vai. A lista era extensa, estes são apenas alguns 

exemplos: 

 

“Um milionário em Lisboa”, de José Rodrigues dos 

Santos – comentário: “coisa rara” 



“A desumanização”, de valter hugo mãe – “não temos 

nada a ver com isso” 

 

“Há sempre uma primeira vez”, de Margarida Rebelo 

Pinto – “ora isso é o que estamos sempre a dizer ao 

Tribunal Constitucional…” 

 

“Veneza pode esperar”, de Rita Ferro – “os 

pensionistas também” 

 

“O rebanho”, de Miguel Jara – “bom, nós não diríamos 

tanto… mas tá bem apanhado!” 

 

“A fome do Licantropo e outras histórias”, de Miguel 

Miranda – “ai o Zé Povinho agora chama–se assim?” 

 

“Pessoas estranhas, vidas comuns”, de Reginaldo 

Bittencourt – “boa definição para os países 

intervencionados” 

 

“Se tenho medo?”, de Patrícia Piteira – “não, temos 

Passos” 

 

“Ainda bem que não levei o guarda– chuva”, de Maria 

C. Pimentel – “também achamos: boas praias” 



“Guiados pelo destino”, de Nuno Gonçalves – “quem, 

os portugueses? Deixem–nos rir…” 

 

“A Sociedade”, de Wilton Bastos – “só conhecemos 

folhas de Excel, quem é essa tal de Sociedade?” 

 

“Meu herói de La Lys”, de Armando Teixeira Borges – 

“heróis, por aqui?!? ná, não passa nada…” 

 

“Abre–me a porta”, de Cláudia Manuel Costa – “nem 

foi preciso pedir: deram–nos logo a chave de ouro” 

 

“O prometido é devido”, de Jorge David Reis – “não 

fomos nós que prometemos” 

   

“Porquê eu?”, de Hugo Pena – “curioso: a Grécia 

também fez a mesma pergunta…” 

 

“Emoções em conflito”, de Rolando Guedes de Faria – 

“vá lá não andem à bulha. desta vez é o menino Portas 

quem tem razão” 

 

“Uma janela para o Paraíso”, de Conceição Nunes – 

“essa balela já está gasta, temos de inventar outra…” 



“Do outro lado do Rio há uma margem”, de Pedro de 

Sá – “nova balela? parece boa, vamos experimentar” 

 

“Uma tarde em Berlim”, de Sérgio Mileu – “também 

acho que isso bastava pró Seguro se acalmar, vamos 

nisso” 

 

“Contos improváveis”, de Jorge Arriaga – “não são 

improváveis, são impossíveis; mesmo assim, temos de 

nos manter firmes na nossa versão da conjuntura” 

 

“Correspondência”, de Eça de Queiroz – “vai ser tão 

longa como aquela entre o PS e nós, com cartas e selos 

e tudo? já inventaram o email, pá!” 

 

“Vácuo”, de Duarte Guimarães” – “vá lá, não diríamos 

tanto…” 

 

“Um lugar para os dias”, de Irene Lucília Andrade – “o 

quê, aqui? não nos parece.” 

 

“Essa mão invisível que nos ampara”, de Fernando 

Melim – “será um comboio? será um avião? não, é o 

Durão Barroso!” 

 



“Estórias de uma História”, de Luís Raposo – “isso é 

demasiado rebuscado, nós só entendemos de euros e 

excel, não nos façam pensar: não somos 

historiadores” 

 

“Origem e ruína”, de Paulo Lima – “vamos lá a ver, a 

coisa não está assim tão mal… sejam optimistas!” 

 

 

E pronto, por agora é tudo. 

Hasta luego, compañeros de lucha! 

 

“Y” 

 

(over and out) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRUMPETE FORA DE TOM 

 

Alguém algum dia o disse: “O homem é o homem e as 

suas circunstâncias” – Creio que foi Ortega y Gasset. 

 

Trump chegou ao poder por isso mesmo: 

 

. por ser quem é, como pessoa, pleno de defeitos e 

algumas coisas positivas lá pelo meio de uma 

personalidade básica e controversa; 

. e também pelas circunstâncias, de uma América 

profunda sempre à procura de si mesma, da sua 

história de racismo, de grupos em eterno combate pela 

supremacia social, económica e política. 

 

Referi aos meus amigos, antes de tal facto ser um 

facto, que: 

 

. Obama vai ganhar a Hillary. 

Ninguém apostaria nisso, chamaram–me de irrealista. 

Mas quando o discurso do “Yes, we can” pegou fogo à 

grande pradaria constituída pelas mentes e almas do 

povo norte– americano, já toda a gente esperava o 

inevitável: a vitória de Obama. 



Antes disso, uns TPC muito bem feitos, sobretudo no 

que às redes sociais diz respeito, por esta candidatura 

à presidência, um trabalho pioneiro em política. 

 

Desta vez, fiz também uma previsão bastante simples, 

que se revelou igualmente certeira: 

 

. Trump vai muito provavelmente ganhar. 

E realmente ganhou. 

Contra tudo e contra todos: 

 

. contra os mass media, que o criticam abertamente; 

. contra o seu próprio partido, que ainda recusa rever–

se na sua personagem explosiva e reconhecê–lo como 

um dos seus; 

. contra as populações citadinas mais esclarecidas; 

. contra as grandes empresas ligadas à tecnologia que 

precisam de importar mão de obra especializada que 

agora é barrada nos aeroportos; 

. enfim, contra muita muita gente que quer vê–lo pelas 

costas o mais rapidamente possível. 

 

E temos agora este triste e anunciado espectáculo de 

um líder – o mais importante líder, diga–se – que 

governa o mundo pelo Twitter! 



Eu diria que há uma nova política: ao ritmo a que 

Trump vai à casa de banho… 

 

Alguém já disse também que uma certa América 

profunda, altamente tradicionalista no pior sentido, 

resolveu colar–se às mensagens contraditórias deste 

líder e apropriar–se de uma América que eles 

consideram apenas sua. 

E o recente protesto da extrema direita em 

Charlottesville é incómoda para Trump, exactamente 

por isso: a mensagem fracturante destes radicais é 

igual à sua: 

 

. devolver o país às pessoas certas, finalmente; 

. deportar grande percentagem de imigrantes ilegais; 

. renegociar os contratos com todos os países 

estrangeiros, desde contratos puramente comerciais à 

NATO; 

. negar o fenómeno do aquecimento global e, com isso, 

destruir o consenso ambiental mundial e voltar a dar 

poder à indústria petrolífera, algo impensável num 

planeta que precisa de energias renováveis como um 

mendigo precisa de comer. 

 

Mas… existem aspectos positivos em Trump, afinal de 

contas...? 



Eu só vejo um: é um homem com uma abordagem 

directa aos problemas. 

Mas mesmo esta aparente vantagem tem o seu gume: 

uma abordagem directa traz consigo muitas vezes 

uma solução simplista a problemas complexos.  

 

E isso não é mau: é péssimo! 

A grande frase de Trump para ganhar a eleição foi 

esta: “Devolver a América aos americanos”. 

Mas… quem são estes misteriosos “americanos”? 

 

Serão: 

 

. imigrantes como a família de Trump, ele que é a 

terceira geração dessa imigração? 

. imigrantes latino– americanos? 

. imigrantes judeus? 

. ou… as autênticas e primordiais comunidades índias 

cujos bisontes foram chacinados aos milhares e cujos 

líderes foram assassinados, com o objectivo de os 

confinar a reservas e renegar o seu direito à terra onde 

sempre estiveram e onde – eles sim – nasceram? 

 

E, com esta ideia da devolução da América aos 

americanos, estava subentendida outra ideia: que há 



uma crise económica profunda nos Estados Unidos da 

América. 

Ora, Obama chegou ao poder quando havia essa crise 

– e, bem ou mal, em grande medida conseguiu 

resolvê–la! 

 

Sai de cena sem qualquer escândalo – sexual, 

financeiro, político, de drogas – nada de nada. O que 

é raro naquelas circunstâncias, de uma sociedade que 

se move a escândalos e excessos e boatos. E deixando 

a tal América tão citada por Trump – bem melhor do 

que estava quando entrou pela primeira vez na Casa 

Branca… 

 

Eu neste momento vejo uma outra crise mais 

evidente, que não a económica – a crise de valores, ou 

seja, cada grupo dentro dos EUA tem um conjunto de 

valores radicalmente diferente dos valores do grupo 

vizinho. 

 

O grande problema é que Trump não está a resolvê–

la; está, isso sim, a agravá–la… 

 

Um fraco líder faz fraca a forte gente… 

 

 



MANIFESTO–ME, LOGO EXISTO 

 

Aqui, em terras de Carcavelos city, muito está a 

acontecer, graças a uma “nova centralidade” made in 

Câmara de Cascais. 

E, no entanto, existe um povo piqueno – perdão, uma 

piquena parte desse povo piqueno – que continua 

estoicamente a resistir. 

Aproximando a lupa, e por entre os acampamentos de 

romanos… vejamos: 

 

. Serão os cotas de 40 ou 50 anos, aburguesados e 

com um olho na cerveja e outro no jogo da bola na TV? 

. Serão os joves, que só querem surf durante o dia, 

parties à noite e paz d´alma ao fim de semana? 

. Será um comboio, o homem aranha, ou o super– 

homem? 

 

Nãaaaao! São mesmo os Verdes, o PAN, a esquerda 

toda em batalhão contra tudo o que cheire a 

capitalismo selvagem, cidadãos bastante 

independentes e seus cães e gatos, em procissão, uma 

turba que fez seu o lema do inefável Judge Dredd – 

“Atirar primeiro e fazer perguntas depois!”. 

 

. É hotel que lá vem? Ná, providência cautelar nisso. 



. É restaurante? Hmm… suspeito... manda 

providência cautelar nisso. 

. É supermercado? Bom, na dúvida entra uma 

providência cautelar nessa tão estranha coisa. 

 

É assim: na zona entre Carcavelos e– tudo– o– que– 

fica– a– caminho– do– Estoril, os patos bravos sabem 

agora que, se querem fazer alguma coisa que se veja, 

constroem silenciosamente antes e anunciam a quase 

pecaminosa intenção depois!!! 

Para que, quando os manifestantes estiverem a 

caminho do Tribunal, já lá está a coisa de cimento e 

betão armado à frente dos seus atónitos olhos!! 

 

Bom, mas eu não sou ingénuo, nestas coisas da 

construção civil e interesses adjacentes, políticos 

incluídos. 

E portanto esta conversa da treta do bem– estar, da 

qualidade de vida, do desenvolvimento, do progresso 

é bastante tolinha e passa–me um bocado ao lado, 

felizmente (digo eu). 

E, no entanto, existe aqui um pensamento e uma 

acção que se me afiguram totalmente contra– 

producentes e contraditórias. 

 

Quer dizer, andaram todos os velhos do Restelo – 

neste caso, de Carcavelos e uns arredores bastante 



vastos – a pregar aos quatro ventos que nada se fazia 

nem nada se construía nesta zona, que éramos os 

coitadinhos da Câmara de Cascais, que todos os 

grandes projectos ficavam no Estoril e em Cascais, e 

depois, quando finalmente se fazem essas coisas, 

desde escolas a dormitórios de estudantes, passando 

por hotéis, restaurantes, hipermercados e até centros 

culturais, e se faz isto tudo ao mesmo tempo, “– Alto 

lá que nós aqui não pedimos isso!!! Não era bem isso, 

vocês entenderam mal!!”. 

 

Digam–me lá, se souberem ou puderem: 

 

– É melhor uma Faculdade de prestígio ou mato? 

– É melhor deixar degradar na totalidade a LeGrand 

que está fechada há anos e anos, ou construir lá – 

alguma coisa, que seja? 

– É melhor deixar ruir o histórico Ludance ou aí erguer 

um centro cultural? 

– É melhor aproveitar a zona balnear a nível de 

turismo organizado, ou deixar tudo ao amadorismo 

puro e ao deixa andar tipicamente tuga? 

 

Esta atitude negativa dir–se–ia infantil faz–me lembrar 

salvo erro um alpinista que, ao ser questionado 

porque é que sentia um irreprimível desejo de escalar 



uma enorme montanha, respondia: “– Porque ela está 

lá!”. 

Também as árvoresinhas e os arbustos e as giestas e 

as ervas daninhas e os bichos do mato devem ficar 

onde estão “– Simplesmente porque estão lá!”… 

Ratazanas, cobras, lagartos, aranhiços – tudo 

incluído!! 

 

E em relação ao sociológico (e também astrológico) 

assunto da representatividade destas manifestações 

em Carcavelos, custa a acreditar que toda uma 

população se reveja nestas ideias, e provavelmente a 

franja etária que mais defende esta atitude defensiva 

será aquela que já não assista directamente ao 

impacto destas novas construções na sua vida, no 

médio prazo. 

 

Faz lembrar o brexit no Reino Unido: a população cujo 

futuro é mais breve decidiu o futuro dos mais jovens 

com mais largo futuro. Por eles. E estes, viram a 

banda passar sem ter voto na matéria! 

 

P.S.: Eu próprio tenho um simpático velhinho do 

Restelo dentro de mim. Todos temos um destes dentro 

de nós. Chamo–lhe Consciência, e ela normalmente 

não concorda nada com o que escrevo – incluindo este 

artigo. Ah, pois é – ninguém é perfeito, neste mundo 

apocalíptico pós– Freud… 



TÍPICO DAS MENTES BRILHANTES 

 

Reconheço: não pesco nada de economia. 

Talvez esteja a mais, neste recente mundo de 

mordomias várias e de ainda mais esquecimentos. 

Também por vezes me apetece esquecer muita coisa. 

Contudo, neste momento quero pelo contrário 

recordar uma frase famosa de um colega artista: 

 

“Um homem escala uma montanha porque ela ali 

está; um homem faz uma obra de arte porque ela ali 

não está”, Carl Andre, artista da Minimal Art, dixit. 

 

Eu confesso: tenho um problema com a minimal art, 

e a pop art, e a arte conceptual: deixam–me totalmente 

frio. 

– Tal como, aliás, a economia. 

 

Mas esta frase contém uma visão desarmante sobre 

as coisas. 

Mais uma vez confesso: não sei o que é o tal 2º resgate 

da Troika. 

E esta máxima de Carl Andre devia aplicar–se também 

aqui: 



“Um homem deve falar sobre o 2º resgate porque ele 

ali está; um homem não deve submergir os incautos 

telespectadores com palavreado economês quando a 

economia ali não está”. 

 

Não, não foi Carl Andre que o disse: fui eu, Francisco 

Capelo, habitante da província Germânica lusa nº 

qualquer coisa. 

 

Vamos lá então ver esta situação: 

Para quê falar de economia quando o problema é de 

gestão? 

E para quê afundar–nos em termos de gestão quando 

o problema é de política? 

E ainda: para quê confundir a política em geral com 

um problema de governação? 

 

E para concluir: para quê chafurdar em conversa 

totalmente inútil, para inglês (neste caso, alemão) ver, 

se o que está em causa, muito simplesmente, é 

conhecer o tipo de boca do lobo para onde nos levam, 

qual anónimo e pacífico rebanho? 

Por amor de Deus, mas alguém sabe o que é o 2º 

resgate, à excepção destas mentes brilhantes, vulgo 

jornalistas da treta? 

 



Ou alguém já perguntou de que trata o programa 

cautelar? 

E já alguém questionou outro alguém sobre a efectiva 

diferença entre os dois conceitos? 

É que quando se fala de política, fala–se de tudo um 

pouco, sobretudo economia. 

Mas quando se fala de economia a sério, todos fogem 

da quantificação e calendarização de sacrifícios que 

vão ser pedidos, mal entremos numa destas duas – 

únicas – opções. 

 

Tenho duas sugestões para os jornalistas da nossa 

praça: 

 

1ª sugestão – sejam sérios. 

2ª sugestão – falem tudo o que sabem e retirem desta 

equação a vossa opinião política. 

 

OK??? 

 

Acho que estamos conversados por agora. 

 

See ya later, wally gator!! 

 



O PÃO DA MENTIRA 

 

O problema da América não é o tamanho. O problema 

da América são as proporções. Tudo é o que é em 

comparação com outra coisa qualquer. 

 

O monte Rushmore é grande. 

A Estátua da Liberdade também. 

O festival de Woodstock foi enorme. 

 

As cidades são tão gigantescas, que se unem, nos 

bairros periféricos, tornando impossível saber onde 

acaba uma e começa a outra. 

 

Os índios viram as enormes planícies serem 

devastadas, metodicamente, meticulosamente. 

Búfalos, milhares deles, assassinados como um ser 

humano é assassinado também, metidos ao barulho 

numa guerra que não era a sua, entre os “rostos 

pálidos da língua bifurcada sem palavra de honra” e 

os rostos bastante menos pálidos das tribos índias. A 

coisa foi tão escandalosa que até Marlon Brando se 

viu obrigado a dedicar um dos seus Óscares à luta – 

uma luta justíssima, diga–se – dos índios norte– 

americanos, luta essa que o Cinema tentou ocultar, 

abafar, como um reles cobarde que esconde o seu 

próprio crime. 



Vêm estas divagações a propósito de um filme – mais 

um – completamente desproporcionado e 

despropositado, “Brooklin´s finest”, com a tradução 

pateta (mais uma)  de “Atraídos pelo crime”. Richard 

Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke e Wesley Snipes 

metidos ao barulho, um barulho que é apenas isso: 

ruído de fundo, qual ululante vuvuzela, sem coerência 

nem sentido. 

 

A certa altura deixei de contar: 

 

. os tiros 

. os negros 

. os polícias 

. os mortos 

. os feridos 

. as prostitutas 

. os palavrões 

. a droga 

. o dinheiro 

. os filhos de Hawke (já ia em 5, creio) 

 

Há dois momentos de sensibilidade, que duram 

menos de 20 segundos: 



. Gere e a prostituta 

. Gere quando lhe retiram o crachá de polícia 

 

E o resto é mais do mesmo: agressividade que produz 

medo. E fabricar medo é um dos grandes objectivos 

da indústria dos filmes, actualmente. 

Neste momento histórico tudo indica que a Europa 

seja o entreposto comercial perfeito. Passando a 

“mercadoria estragada ou medíocre” pelo scanner 

cultural da Velhinha Europa (Cannes, Veneza, Berlim, 

etc), a mercadoria passa a ter selo de qualidade, para 

exportar ao resto do planeta. 

Os donos do mundo utilizam há décadas as 

mensagens subliminares. Há uns anos descobriu–se 

isso, na campanha política entre Republicanos e 

Democratas, onde alguém se referia ao outro alguém 

como “rat”, ou seja, ratazana, tentando fazer essa 

cobardia passar discretamente na mensagem 

publicitária na TV. Só que alguém deu pela marosca, 

parando a imagem e lendo essa expressão. Deu brado 

mas os media– voz– do– patrão abafaram a coisa, claro 

está. 

Os mais novos já não se lembram, mas os nazis 

também chamavam ratazanas aos judeus… como 

dizia lá a outra: “Não há coincidências!”… O que 

aconteceu, então? Nada de mais, se calhar até 

prenderam o engraçadinho que descobriu a 

artimanha, estilo: “Matem o mensageiro!”. 



Esses mesmos donos do mundo usam também – e 

descarada e despudoradamente o fazem – uma 

velocidade crescente das imagens no cinema, televisão 

e publicidade: de um plano a cada 30 segundos, há 

agora uma média de uma nova cena a cada segundo 

e meio!! 

 

E tudo isto, para quê…? 

Obviamente, para condicionar as mentes das pessoas. 

A indústria fabrica, não apenas os filmes, mas a 

dependência na sua própria droga, vendendo a seguir 

a “cura”. De facto, só os americanos poderiam 

inventar esse brilhante conceito do “ataque 

preventivo”… Mais do mesmo, uma vez mais. No 

Iraque a mentira veio ao de cima. E no Afeganistão, 

provavelmente acontecerá o mesmo. E a Europa, essa, 

perde–se nos meandros da política internacional, 

vergada à sua própria “insustentável leveza do ser”…  

Ela (um “ela” que, recordemo–nos, somos todos nós, 

por acção ou omissão) não quer que a lembrem disso: 

prefere ser autista! Sem uma voz única, sem uma 

posição centralizada, sem dignidade ou autoridade 

moral ou intelectual, nada de nada de um nada 

absoluto 

A verdade é que, a partir do momento em que a 

Europa aceitou o plano Marshall no pós– 2ª guerra 

mundial, ficou económica e politicamente refém, 

presa no anzol mais antigo do mundo e sem precisar 

sequer de um isco nesse anzol, de tão desesperada 



que estava! Os americanos viram a Europa auto– 

destruir–se, e depois adoraram servir de enfermeiros, 

fazendo contudo questão de ajudar o moribundo a 

escrever o testamento perfeito… O pão que o diabo 

amassou entra–nos agora pelos olhos dentro, todos os 

dias, em filmes– catástrofe que tentam embarcar os 

europeus numa viagem ao inferno, na qual ainda por 

cima têm de pagar bilhete… 

 

Algures neste mundo, disparam balas, com armas, em 

nosso nome. As armas não são nossas. E as balas são 

feitas na Índia ou China. Mas, se são disparadas, 

podem crer que há um imenso alguém, neste 

entreposto comercial perfeito, nesta placa giratória do 

medo e do mal, a olhar para o lado e a assobiar para 

o ar. 

Só para dar um exemplo gritante do cinismo 

americano: o único país que dá sermões aos outros 

países sobre o nuclear (ao Paquistão, ao Irão, etc etc 

etc) é também – coincidência! – o único que já utilizou 

esse mesmo nuclear a nível militar!! Ninguém sequer 

se lembra que muito provavelmente o Irão apenas 

quer ser autónomo a nível energético – algo que pode 

ser claramente atingido com uma utilização metódica 

e racional do nuclear.  

 

Aqui entre nós, o tal de Bin Laden e seus acólitos nem 

têm de fazer mais nada: a hipocrisia ocidental faz o 

trabalho por si! 



Haja alguém que acorde a bela adormecida… É que o 

Rei nem cuecas tem, ele vai mesmo, mesmo nú!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEITA DE TARTE DE SALGANHADA POLÍTICA 

 

Ora bem, cá vai disto: 

 

Marina–se bem um ex– ministro com uma fatiota de 

manteiga bem catita, enrolada com um ex– pigarro 

sílaba morna de Cabo Verde, num campo bem 

maduro; 

 

Solicita–se um asno cantante a um comentador de 

cigarra em riste, papagaio Duarte & Companhia, ali 

para os lados do sextante violeta, amarelo canário e 

azul muito cosmopolita; 

 

Liberta–se um ex– governante da sua penosa e longa 

pena escalabitária vedante e pedante greco– suíça, 

mexendo bem com marinada de sal eslovês piscina 

média, em Paços de Ferragens de touros escalados 

finos; 

 

Atiça–se um ex– ex– comentador e ex– ex– ex político 

à resma de salivantes da praça equina de Monte 

Junto, à Estrela, no Largo do canídeo cantinflas 

pitosga alienado; 

 



Deita–se o alho, a salsa dos partidos do arco e da 

macaca(da) da governação, aloura–se com um pouco 

de gengibre e pimenta moída, em lume (muito) 

brando, que o povo é bem sereno; 

 

Pede–se toda a opinião: do pseudo– intelectual, do 

pedreiro, da louraça da mini– saia à justa e até do seu 

cão; 

 

(entretanto ajuda–se uma velhinha a passear esse 

mesmo cão, em troca de um pouco do seu manjericão, 

para completar o panorama gastro– ergonómico desta 

bela tarte); 

 

Safardana–se com pêlo de gato, caracóis encebolados, 

uns gramas de sensatez e senso comum, e serve–se (a 

contragosto) à populaça em geral, num dia que seja 

feriado e em que essa mesma populaça ameace entrar 

à força no Palácio de Belém para comemorar à força 

esse feriado maluco qualquer, a que essa populaça 

pense tresloucadamente ter direito; 

 

Retiram–se mil e um direitos, em catadupa, qual 

ditador de meia tijela sul– americano, numa frigideira 

bem composta de cogumelos chineses e trufas 

búlgaras; 

 



Adiciona–se algum azeite, molho de Setúbal frio e um 

cassanero bem cortado; 

 

Agora, duas décimas e três vigésimas e meia de leite 

magro pingado azedo e uma opinião de um opinador 

oficial de serviço, a condizer; 

 

Juntam–se ovos e farinha a gosto, e espera–se pelo 

próximo episódio. 

 

(se queria saber se esta tarde de salganhada política 

sabe bem… também nós!! Ponha–se na fila e tire uma 

senha – por esta ordem, s.f.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UM POBRE DIABO DEFENDE  

O DIABO EM PESSOA 

 

Não sou mais um licenciado em Sociologia. Sou um 

sociólogo. Aparenta ser o mesmo, mas não o é de todo. 

Alguém que analisa a sociedade de uma forma 

profunda, feita de constantes diagonais entre ideias, 

sectores, modos de ver e sentir a vida. Não creio que o 

lugar ocupado pelo sociólogo nas profissões e 

empresas oficiais seja o correcto. Para quê mais 

sondagens? Para quê mais politólogos? Será a 

sociologia apenas um verbo de encher, uma nota de 

rodapé em meios de comunicação tão dóceis com os 

seus patrões como agressivos para com os 

entrevistados incómodos? Uma pseudo– ciência tão 

ou tão pouco útil como a astrologia? 

Uma coisa tenho em comum com o artista que 

também sou: não é suposto “isto” dar origem a um 

emprego. Nem a sociologia, nem a arte, nem a 

antropologia, nem outras coisas cuja percepção social 

é abaixo de zero. 

E, no entanto, este pobre diabo quer aparentemente 

neste pequeno artigo defender – qual advogado 

oficioso – o verdadeiro diabo: o regime nazi do 

tristemente célebre Adolf Hitler. 

 

Hitler chamou a si o encerramento dessa verdadeira 

escola do design e da democracia: a Bauhaus. Porquê 



dar–se a esse trabalho? Porque não chamar um dos 

seus inúmeros colaboradores, atribuir a tarefa menor 

às SS, para com umas pancadas a torto e a direito, 

destruir as instalações e expulsar os artistas desse 

reduto do comunismo, como era conhecida então a 

escola? 

O regime nazi tem muitas vertentes, algumas delas 

estão espalhadas pelas ciências sociais. Voltar a 

raciocinar sobre estas questões realmente 

fracturantes não é uma perigosa perda de tempo, ou 

um reavivar dos fantasmas no armário de uma 

Europa perdida no seu próprio tempo: é, isso sim, 

uma tarefa primordial. 

Há talento ímpar, aqui. Muitas personalidades geniais 

habitaram por estas paragens. Desde o cinema à 

filosofia, desde a engenharia de guerra à exploração 

espacial, inúmeros contributos valiosos para o saber 

e a organização das sociedades foram criados nesta 

altura. Aparentemente, o lado errado da guerra criou 

muitas coisas certas. 

Ora, encerrar a Bauhaus, queimar telas, publicitar 

exposições de artistas degenerados perante um povo 

– manietado mas que tinha aí realmente uma palavra 

a dizer sobre a estética da arte moderna – tem uma 

causa e uma ideologia na sombra.  

 

Curiosamente, as duas ideologias complexas e de 

extremos – fascismo e comunismo – foram 

historicamente derrotadas pela ideologia do 



consumismo, do bem- estar inócuo e da poluição 

generalizada. Capitalismo - ou a ideologia menos má 

de todas as outras… 

 

O cinema americano actual diaboliza de forma 

completamente parcial esta época histórica. Tal como 

fez com os seus próprios crimes perante o povo 

indígena índio, e que levou ao justíssimo e estrondoso 

protesto de Marlon Brando quando recebeu um óscar.  

Mas eu já vi este filme. Este filme é uma repetição da 

película pós Iª Guerra Mundial… uma população que 

foi humilhada por quem ganhou a guerra, que teve de 

pagar indemnizações até às tartarugas na Polinésia (e 

será que existem?), ganhou forças, recentrou 

actividades à volta do rearmamento. E no entretanto 

o amor- próprio despeitado (e mais algumas coisas) fez 

o resto, levando à IIª Guerra Mundial. 

 

Claro que hoje o contexto internacional é 

completamente diferente. Uma bomba atómica no 

sítio certo faz as vezes da política internacional e 

resolve o assunto num segundo. E as populações 

sabem disso, sabem–no muito bem. Mas o que 

permanece continua simples: um ser humano e as 

suas emoções, num remoinho de declarações 

bombásticas de estado– contra– estado, em meios de 

comunicação à rédea solta, que McLuhan tão bem 

descreveu. 

 



Gostaria de terminar dizendo o seguinte: se um artista 

visual, neste presente tão passado, não tentar 

entender as razões profundas que levaram à 

classificação “arte degenerada”, está a começar a sua 

carreira e a sua vida criativa com o pé esquerdo. 

Compreendam finalmente o porquê da separação 

traumática entre público e arte moderna e 

contemporânea, caramba. 

 

Eu, pobre diabo, acuso: é a superficialidade e 

indiferença que originam, no médio prazo, a barbárie. 

 

Não o Mal Absoluto, como se pensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITOS, RITOS E PUTOS PARVOS 

 

Todos temos um pouco disto nas nossas vidas: 

 

. Tipos mal– encarados que nos roubavam berlindes e 

piões quando éramos novitos; 

. Técnicos de qualquer coisa, especialistas em má 

educação dos pés à cabeça; 

. Doutores encartados, com o canudo mas sem a ética 

profissional que isso pressupõe e obriga; 

. Jogadores com as faixas de campeão e também com 

a maldade toda naquele corpinho; 

. Funcionários com jeito que dão jeitos; 

. Escritores que repetem a mesma fórmula, até à 

exaustão – exaustão sua, mas sobretudo dos seus 

próprios leitores; 

. Engravatados do marketing, gestão e quejandos a 

tentar impingir qualquer coisa minimamente 

vendável. 

 

E aqui incluo dois novos espécimes: 

 

. Tipos mal formados que trazem para o ensino 

superior o pior que o ser humano tem em si mesmo; 



. E professores que de professor só têm mesmo o 

nome. 

 

Pois bem, não vou começar com rodeios, vou encarar 

o touro pelos cornos: 

 

– Não gosto de praxes. 

– Aliás, abomino praxes. 

Porque de putos parvos estamos nós todos fartos – e 

o Inferno cheio. 

 

Mas… o que significam as praxes? 

A praxe é, numa perspectiva meramente 

antropológica – ou seja, a perspectiva mais acertada – 

apenas e simplesmente um rito de passagem, um rito 

social que marca a transição entre adolescência e 

estado adulto. 

Ora, a verdade é que todas as sociedades as têm. E 

aparentemente apenas as sociedades 

contemporâneas ditas ocidentais têm vergonha de 

assumir este facto histórico e sociológico.  

Que eu saiba são também as únicas a transferirem a 

responsabilidade de organização destes ritos, dos 

adultos directamente para os alunos ainda 

adolescentes!  

 



Ou seja, as Universidades e os professores mais 

esclarecidos entendem bem o problema e porque 

existe o problema, desde o factor psico– sociológico até 

ao factor etário e de género, mas está na cara que 

preferem descartar–se, atirando o odioso para as 

comissões mais ao menos fantoches de estudantes e 

as associações que os “representam” dentro do ensino 

superior, quando têm tempo para isso e no intervalo 

de reuniões mais ao menos partidárias, claro está… 

 

Obviamente que nenhuma Universidade de Ciências 

Sociais fala sobre ritos de passagem, nada de o dizer 

abertamente. Náaa…  

Há uma sugestão breve e indolor, em alguns dos 

muitos calhamaços que nos obrigam a ler, lá nesse 

antro de sofrimento espiritual chamado ensino 

“superior”. 

 

Não só o ensino que lá se pratica não é de todo 

superior – aliás em termos pedagógicos é mesmo o 

pior, o mais rasteiro de todos – como também as 

práticas bárbaras inqualificáveis de certos pré– 

recém– encartados alunos revelam toda uma inépcia 

de sensibilidade, uma anti– empatia, uma anomia 

natural, a todos os títulos assinalável – assinalável 

mas no mau sentido, de uma humanidade e 

inteligência de todo ausentes destes seres muitas 

vezes vestidos de negro – vestidos de negro para se 

colarem à tradição de Coimbra para obterem uma 



legitimidade que de facto não têm, não tiveram algum 

dia e por este caminho nunca terão. 

 

Eu não sei bem o que vocês pensam de putos parvos 

– eu no meu caso pessoal nunca fui muito à bola com 

estas aves raras. 

Prefiro seres depressivos a putos parvos. Esses, ao 

menos, têm algo dentro de si que a qualquer momento 

pode desabrochar e afirmar–se em algum contexto 

criativo. 

Também não gosto de grupos, talvez por ter estudado 

o fenómeno do comportamento humano em pequenos 

grupos, salvo erro na cadeira de Psicologia social. Em 

termos de amizade (e já agora amor, apanhando boleia 

da tradição judaico– cristã), para mim três é uma 

multidão. 

 

A introspecção, as pessoas tímidas têm muito valor. 

Como dizia Alan Turing, “Por vezes são aqueles de 

quem ninguém espera nada que são capazes de fazer 

coisas que ninguém esperava serem possíveis”. 

No caso de Turing, foram precisas muitas décadas de 

silêncio ensurdecedor para que a Rainha lhe 

“perdoasse” a homossexualidade – sendo que o perdão 

ao contrário seria bem mais verdadeiro, em termos 

históricos e humanos. Mas adiante, que atrás vem 

gente e o tipo até já morreu – não é, My Dear Lady…? 



E lembro–me sempre da hoje clássica definição dos 

escuteiros: “Um grupo de putos vestidos de parvos, 

liderados por um parvo vestido de puto”. 

 

Se alguém algum dia te disser que és parvo por seres 

tímido, não ligues. 

Constrói a tua obra, vasta e única, no silêncio dos 

pequenos deuses. 

Pois a História é o definitivo juiz. 

 

E as Universidades estão cheias de parvos que se 

julgam mestres. 

 

 

(infelizmente, e para mal dos nossos pecados) 

 
 

 

 

 

 

 



A GERAÇÃO COBRA 

 

Há um jogo bastante conhecido que coloca uma 

espécie de cobra a andar à roda num quadrado, e ela 

vai crescendo, crescendo, até ao momento em que, 

inevitavelmente, tem de morder a sua própria cauda. 

E aí, o jogo acaba! Ou seja, a única coisa que o jogador 

pode fazer é tentar evitar algo que vai acontecer, mais 

cedo ou mais tarde! 

 

A coisa é bem simples de entender. A sociedade, como 

sistema de vasos comunicantes que é, permite estas 

coisas: prever os comportamentos humanos, mas só 

após a sua aparentemente muito científica e racional 

compartimentação social. 

Dividir para reinar? Podem crer! 

Lá nas sociologias, a malta tropeçava de vez em 

quando numa disciplina muito catita e também muito 

tímida, que nem direito tinha à sua própria cadeira. 

Ter assento na clique– claque do Reitor? Nem pensar 

nisso! 

 

A coisa chamava–se: análise de conteúdo; 

analisavam–se os meios de comunicação de massas – 

ou seja, o verdadeiro primeiro poder em todo o 

Ocidente –, as suas mensagens ocultas, etc e tal, e os 

“professores” fingiam que isso nem existia lá no 

dicionário deles… 



Bom, mas vamos usar então o mesmo género de 

pensamento que destrói a sociedade, para voltar a 

reerguê–la das ruínas a que a classe política a 

conduziu, incluindo leis conscientemente 

incompreensíveis e anti– genéricas/ abstractas, bem 

como um sistema educativo consistentemente caótico. 

 

Ora… comecemos exactamente por aqui. 

 

PONTO UM – Educação: 

 

Professores descontentes, sindicatos que pensam 

apenas em aumentos salariais, negociações anuais 

que nunca chegam a bom porto, e um pensamento 

estrutural que inclui a seguinte ofensiva aos alunos– 

cobaias: 

 

. Memorização assassina que leva directa ou 

indirectamente a depressões e/ ou suicídios; 

. Falta de emoção; 

. Crítica “aguda” à criatividade dos alunos; 

. Embrutecimento puro; 

. Quantificação idiota e sem sentido; 

. A construção de um cansaço mental que se quer 

contínuo; 



. E, finalmente, um medo da “autoridade oficial” 

incutido praticamente desde a nascença. 

 

PONTO DOIS. Indústria do entretenimento 

 

Enquanto os meios audiovisuais: 

 

. Publicidade; 

. Cinema; 

. Televisão; 

 

, aumentaram freneticamente a velocidade da imagem 

(em poucas décadas, de um novo plano em cada 24 

segundos, a um plano em menos de 1 segundo e meio 

na actualidade!!), já a indústria dos jogos 

(Playstations, X– Boxes, etc e tal) “une–se” à indústria 

das telecomunicações (telemóveis sempre a tocar, por 

qualquer razão), para quê? – obviamente, para 

provocar um empobrecimento intelectual 

generalizado, e sobretudo uma falta de capacidade de 

concentração que é unânime nas novas gerações. A 

desorganização é apenas aparente: a ofensiva é real e 

está aparentemente prevista e implementada há 

muito, muito tempo. E isto, só não vê quem não quer, 

de facto, ver. 

 



PONTO TRÊS. Sociedade Capitalista: 

 

O imediatismo, o individualismo/ egoísmo, a 

superficialidade, o culto da banalidade, a atitude de 

consumismo que cataloga os idosos de incapazes e 

dispensáveis cotas, gozados por todas as 

irresponsáveis agências de publicidade que se prezem, 

são elementos comuns às sociedades democráticas 

contemporâneas, vulgo: circo mediático.... 

 

Mas voltemos agora ao tal jogo de que vos falava no 

início; há uma enorme e escondida sabedoria nesse 

jogo da cobra, cuja longa cauda vai crescendo: ao 

querer produzir gerações de inúteis – mas inúteis cada 

vez mais diplomados –, este sistema pré– concebido de 

catalogação e divisão social produziu também o seu 

próprio antídoto: a cobra afinal era venenosa, e mais 

tarde ou mais cedo vai morder a sua própria cauda, 

provocando uma morte tão escusada quanto 

previsível. 

Ao tratar com tanta indiferença milhares de jovens, 

estes criaram em si mesmos defesas quase orgânicas 

a um sistema político que faz juras de amor a gestores 

incompetentes, banqueiros ávidos e interesses 

inconfessáveis. 

 

Ou seja, ao produzir a muito aclamada (e igualmente 

muito vazia) GERAÇÃO INTERNET – e privando–a, ao 



mesmo tempo, de uma identidade interior forte, 

sensível e personalizada – é esse mesmo marasmo e é 

esse mesmo desinteresse que irá, a muito curto prazo, 

mudar estruturalmente os paradigmas mentais que 

(ainda) permitem a vida em sociedade, uma vez que é 

hoje indesmentível o desprezo destes jovens pela 

estrutura política, bem como a procura activa de um 

novo modelo de representação das forças vivas da 

sociedade. 

 

Com um desemprego sempre latente, um crescimento 

económico anémico, personalidades pseudo– credíveis 

em queda de audiências, vários países afundados em 

dívidas – dívidas essas que o próprio sistema bancário 

incutiu nas famílias por meio de campanhas 

publicitárias pouco menos que terroristas, e um 

panorama demográfico explosivo, a Europa – esse 

eterno campo de batalha do mundo e esse eterno 

tabuleiro de xadrez das (realmente) grandes potências 

– será, uma vez mais, o eixo fundamental e o caldo 

cultural da mudança – mudança política, económica 

e social da realidade global dos nossos dias. 

 

Das duas, uma: ou uma nova Gripe das Aves ou Gripe 

dos mosquitos, castores ou das focas aparece 

rapidamente e este factor demográfico fica logo 

resolvido para os donos do mundo, ou então a coisa 

será muito mais caótica do que alguns génios da 

banalidade previram. 



E aí, novos e verdadeiros líderes vão aparecer. E ai de 

quem lhes fizer frente.... Esses génios da banalidade 

sabem bem o que aí vem: mais Nacionalismos, 

provocados pelo atirar para debaixo do tapete de 

temas fracturantes e no entanto sem debate público, 

para que a inflacção se mantenha a níveis "correctos" 

e muito "racionais", para que os mesmos continuem 

com os mesmos privilégios e também para que o 

status quo de Bruxelas não se mexa nem um 

milímetro. 

 

Esta gente não entendeu de facto as lições da História, 

nem o porquê do aparecimento de regimes totalitários 

que quase aniquilaram por completo a velhinha 

Europa. 

 

Eu não sei a vossa opinião, mas eu cá – talvez por me 

chamar “Capelo” – adoro este tipo de cobras e este tipo 

de circos! Venham mais cinco!! 

 

 

 

 

 

 

 



A FARSA DA EDUCAÇÃO 

 

Todos os políticos o dizem, quando chegam ao poder 

político nacional, após anos e anos de luta pela 

liderança interna do partido, e muitas coisas 

inconfessáveis feitas pelo caminho: 

 

“Meus amigos, é preciso apostar na Educação!” 

E há dezenas de anos que a ladainha é esta… 

Senhores, sabem por acaso o que é esse elevadíssimo 

conceito da “Educação”? 

 

É que se “Educação” fosse: 

 

– Extinguir os cursos de teoria pura e dura que 

enviam milhares de licenciados das universidades 

deste país directamente para o desemprego 

(Sociologia, História, e muitos etceteras); 

– Apostar a sério em cursos técnicos, de saber fazer 

coisas reais que tenham aplicação prática; 

– Apostar com conhecimento de causa em nichos de 

mercado tecnológicos; 

– Desenvolver cursos superiores inteiramente 

dedicados à Internet e Novas Tecnologias; 

 



– Acabar com a promiscuidade entre os poderes 

políticos e o ensino superior de uma vez por todas. 

 

Mas não, não é este o conceito de Educação dos 

políticos! Porque este seria o verdadeiro sentido de 

uma educação de serviço público, e esse sentido está 

cada vez mais ausente, mais distante da realidade que 

temos. 

E, se não existe esta Educação – e ela não existe, de 

facto, também não existe público para actividades 

culturais (logo, os artistas estão a mais neste tipo de 

sociedades de consumo, pois representam os valores 

do artesanato intelectual que se deseja erradicar), 

também não existe mão de obra qualificada (a mão de 

obra que as indústrias e serviços precisam como de 

pão para a boca), também não existe tecido 

empresarial, também não existe um espírito de 

excelência do qual todos falam mas poucos vêm… 

 

E andamos todos a enganar todos os outros… 

A educação é a solução para os problemas das 

sociedades ocidentais? 

 

– Para muitos deles, é sim senhor. 

 

Mas, o conceito de Educação dos políticos 

profissionais é o conceito que nos interessa 



desenvolver, para benefício das populações, bem- 

estar social e económico e diminuição do desemprego? 

 

– Por Deus, NUNCA! Haja alguém que os impeça!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTUMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LEI IRRACIONAL DA DIAGONAL 

 

Sejamos claros: atravessar a direito nas passadeiras – 

ou em qualquer outro local – não dá gozo nenhum. 

Poderá ser: racional, consciente, de bom senso, e até 

o pior que tudo: legal; mas não dá gozo. Nem um 

bocadinho.  

Já atravessar na diagonal uma passadeira equivale ao 

traque traquina do bébé: os pais enchem–se de 

orgulho e as pessoas à volta elogiam e acham pilhas 

de graça. 

Até na arte isso é assim: Mondrian é só linhas rectas, 

mas é chato, muito, mesmo muito chato. É preferível 

mil vezes Klee, ou Kandinsky. Muito mais emotivos, 

sonhadores, muito mais curvas do que rectas, muito 

mais nuances de cor, e não apenas cores primárias 

aplicadas a régua e esquadro. 

 

Não nos iludamos: quando se diz que o indivíduo A ou 

B fez mal em atravessar na diagonal a estrada; metade 

na passadeira, metade na estrada, está–se a cortar a 

criatividade dessa pessoa – é isso o que está em causa.  

Porque as linhas rectas não dão saúde a ninguém. As 

linhas rectas são o oposto da criatividade, seja no 

meio de uma qualquer estrada, ou numa pintura. Só 

talvez em arquitectura elas sejam preferíveis às 

curvas, e mesmo aí há dúvidas, como Hundertwasser 



, Gaudí e Calatrava demonstraram de forma cabal e 

inequívoca. 

Quando se critica uma pessoa dizendo: “– Olha! 

Aquele descobriu agora que o caminho mais curto 

entre dois pontos não é uma recta!”, está–se a afrontar 

o direito de um bêbado a encontrar o melhor caminho 

para casa. 

E, veja–se bem, o melhor caminho não é o mais curto; 

é, isso sim, o caminho que o espírito toldado desse 

pobre homem encontrar, sendo que, qualquer que 

seja a solução para esse problema, a criatividade foi 

estimulada, e não uma resposta automática de 

pseudo– racionalidade, pré– formatada e socialmente 

aceite. 

 

E é por isso que as pessoas preferem passar fora da 

passadeira: é preferível a quebra criativa da norma do 

que segui–la à risca. 

Mesmo os polícias compreendem instintivamente este 

pequeno risco calculado, e quando estão fora de 

serviço fazem o mesmo. 

De facto, se é obrigatório atravessar na passadeira, ao 

menos que se siga um caminho na diagonal – para 

quebrar psicologicamente a regra, e se possível na 

parte final deve–se atravessar fora da passadeira, para 

demonstrar a discordância total com esta norma do 

código das estradas. 

 



A subversão das regras deverá ser a única regra:  

 

“– Sou um cidadão que paga os seus impostos, tenho 

Bilhete de Identidade, pago as contas ao fim do mês, 

mas desta forma demonstro que estou fora do sistema 

– o sistema é burocrático? – então esse sistema é dos 

outros, eu não lhe pertenço” 

 

Existe, em Portugal (e talvez em todo o lado) o horror 

à previsibilidade. 

E, para evitá–la, os cidadãos tentam fazer no dia a dia 

pequenos gestos que sejam únicos, pessoais e 

intransmissíveis. 

Ama–se a criatividade, desde que essa seja expressa 

apenas em gestos pequenos e aparentemente 

vulgares. 

 

. Ser artista? – Demasiado especial. Não pode ser. Tem 

de haver algo que seja mais anónimo que isso. 

. Ler livros sobre feitiçaria? – Demasiado específico e 

até perigoso. Mais, muito mais anónimo. Mas também 

muito mais reconhecido socialmente. 

. Ser maestro de uma orquestra sinfónica? – Náhh… 

Muito elitista. 

Atravessar as passadeiras na diagonal? – É isso! Na 

mouche… 



A INVENÇÃO DO SÉCULO 

 

Isto é Portugal. 

Porto, Lisboa e pouco mais de paisagem quase igual e 

esparsa. 

Temos poucos nóbeis, mas temos imensos políticos; 

para quem é… bacalhau basta, parecem pensar as 

nossas elites bem pensantes. 

Não temos fábricas de monta; em vez disso montamos 

anzóis em canas de pesca rudimentares, atadas com 

mil nagalhos e swanzins leprosos a uma qualquer 

tainha d´oiro ou de prata, para estrangeiro ver ao fim 

de semana, numa praia à escolha do freguês. 

Enfim, este é o país do mais ao menos. 

 

Temos nuvens e por vezes chove. 

Há sol? – Há, mais ao menos. 

Temos dinheiro para mandar cantar o ceguinho? 

Não?! E para o café, temos...? 

– Há, mais ao menos. 

 

Convenhamos: a única invenção do século XX 

português foi o bigode. 

 



Curto ou frondoso, sedoso ou denso, grisalho ou ainda 

miúdo, no bigode damos um bigode ao mundo. 

 

Rima (pois é a mesma palavra repetida) e é verdade. 

Nem precisamos já da saudade p´ra nada; o bigode é 

a nossa verdadeira enxada. 

 

O intelecto é pouco e está já bastante louco? – Dá–lhe 

com esse bigode. 

Não podes ter férias? – Deixa–te de lérias; ainda tens 

o teu bigode. 

Qual armadura do moderno homem das cavernas 

alheias (que de bigodes estão cheias); – Alisa–mo!; – 

Estende–mo!; – Entende–mo!; – Traduz–mo!; “– O 

quê?!” – É o amor ao bigode em todo o seu esplendor, 

qual sardinha sem lata, qual palavra sem acordo, qual 

país sem futuro, qual criança sem amuo. 

 

Bigode, és o orgulho do país normal. 

 

Bigode… “– ÉS PORTUGAL!” 

 

 

 



A FOBIA À AUTORIDADE 

  

O genial Grouch Marx respondia, num dos filmes dos 

Irmãos Marx, à pergunta: “– Você é um homem ou um 

rato?”, com o surpreendente: “– Ponha–me aí no chão 

um pouco de queijo, e já vai ver o que eu sou!”. 

 

Vem isto a propósito da relação conturbada, dir–se–ia 

do jogo do gato e do rato, entre o cidadão e o polícia; 

quando precisamos deles não os vemos; e quando os 

vemos, precisamos de tudo menos do seu olhar 

inquisidor sobre as nossas mais ínfimas acções e 

comportamentos. 

Quem é quem neste jogo, se gato se rato, é algo que 

nunca soube destrinçar: por vezes o cidadão é o rato, 

quando e se apanhado em flagrante delito pelo polícia; 

outras vezes, será o polícia a ser apanhado em 

armadilhas de cidadãos, quer para escaparem 

impunes a qualquer punição, quer para atentarem 

contra a sua integridade física. 

 

A fobia do polícia. A própria presença, quer 

fisicamente quer apenas psicológica, da autoridade, 

desencadeia um temor e tremor que não deixa de ser 

de interessante análise. 

Porque é que os cidadãos cumpridores se sentem 

ameaçados pela autoridade, tão ou mais ameaçados 

do que por um qualquer ladrão ou criminoso? – não 



parece fazer sentido. Mas que esse temor existe, ai 

isso existe. 

E existe uma única forma de relativizar este medo 

interior: através do discurso. Chamamos–lhes de 

bloody cops, de bófia, para assim tornar a sua 

autoridade uma quase paródia, relativizando a sua 

força na realidade do dia a dia. 

É importante relativizar; desde crianças que 

inventamos jogos para que a autoridade dos adultos 

se nos torne exterior, não tenha em nós qualquer tipo 

de influência: é um escudo protector, uma barreira 

invisível, na qual o recém– formado adulto encontra 

abrigo para os seus receios mais profundos, para as 

perguntas sem resposta da infância que se teve de 

viver cedo, demasiado cedo – o buraco negro das 

emoções, aquele espaço vazio onde existem sons e 

imagens inomináveis, mas não significados. 

 

E há, depois, o medo do ridículo de ser autoridade – e 

os polícias conhecem–no bem, ainda mais porque, em 

Portugal, e após um 25 de Abril feito em cima do joelho 

e cheio do célebre nacional porreirismo, interessa 

sempre mais desculpabilizar tudo e mais alguma 

coisa, do que fazer cumprir uma lei que é sempre 

demasiado abstracta e genérica; um grande saco, 

onde cabe tudo, menos o que está à vista diante dos 

olhos. 

 



Ser autoridade é um fardo: é–se demasiado visível, 

tomam-se demasiadas decisões a la minute, nunca se 

agradando nem a gregos nem a troianos. É demasiada 

responsabilidade para um cidadão português, que foi 

sempre habituado ao: “Tudo é relativo…”, que alguém 

já há muito tempo, aplicou ao país. 

Quem quiser ser polícia, só tem o apoio da mãe e dos 

amigos de infância. 

 

Para dizer a verdade, é mais o medo de ser autoridade 

do que o medo da autoridade, por parte do cidadão. 

 

E todos o sabem. Porque a portugalidade corrói… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESSOAS À NOSSA FRENTE  



NAS ESCADAS ROLANTES 

 

Já concerteza encontraram pessoas que, mui 

descontraidamente, permanecem à nossa frente em 

escadas rolantes, apesar dos nossos variados e 

inglórios sinais de que precisamos desesperadamente 

de passar adiante. 

Interrogo–me se essas pessoas são mesmo distraídas, 

ou se se fingem de distraídas, para assim observarem 

todas satisfeitas a ansiedade dos outros, de forma a 

poderem analisar sociológica e psicologicamente os 

óbvios sinais de quase loucura do seu vizinho de 

circunstância das escadas rolantes. 

Há até um clube que foi fundado há alguns anos, e, 

segundo sei e também pelo que vejo, já terá umas 

largas centenas de sócios: 

 

O Clube dos Outros – assim se intitulam. 

 

Mas, perguntam vocês, e perguntam bem – dos 

Outros, porquê? 

E a resposta está à vista de todos, é mesmo muito fácil 

de compreender: é que, se alguém se enerva nessa 

escada rolante, ou noutro sítio qualquer, esse alguém 

nunca sou eu – é sempre… o outro! 

Há, nesta existência tão urbana na qual nos 

embrenhamos diariamente como se na realidade não 



houvesse outra, um estigma: o stress. E há sempre 

uma desculpa para as nossas acções mais 

intempestivas: “ – É o stress; desculpe–me....” 

Há mesmo quem, nesse Clube dos Outros, diga a 

todos os outros e sempre: “– Estou stressado” – para 

assim o deixarem passar mais facilmente, ou para 

fazer algo que pareceria estranho em situações 

normais. 

 

O Clube dos Outros só é ultrapassado em desculpas 

pelo Clube do Depois: – Quando quer que eu vá a sua 

casa? “– Bom, venha talvez amanhã…” ;  – A que horas 

é o jogo? “– É mais logo…” ;  – Quando te reformas? – 

“– Um dia destes…” 

 

Mas voltemos à nossa estimada escada rolante. 

Pode ser no caminho para o carro, no supermercado; 

pode ser numa estação de metro; pode ser noutro sítio 

qualquer: a verdade é que as pessoas calmas têm 

sempre um álibi para essas situações; “– Você é que 

está stressado!” ; “– Eh! Tenha calma!” ; “– Olha para 

aquele…!” 

O que se passa aqui é a típica doença dos nossos 

tempos: o síndrome da dupla curvatura do Tempo. 

 



Ora, para explicar esta comum maleita socorro–me 

agora das notas da célebre obra inexistente do 

professor Carle Strogovski: 

 

“O síndrome da dupla curvatura do Tempo é a 

diferença entre uma pessoa que tem muito desse 

tempo para gastar em tarefas nem sempre 

importantes, e outra que tem coisas importantes para 

fazer, mas pouco tempo – este fenómeno é sintetizável 

em dois esquemas matemáticos, cujos eixos são: 

tempo e tarefas, e traduzem–se em duas curvas, uma 

côncava, outra convexa. E o resultado desta diferença 

na vida das pessoas é aquilo que se designa 

vulgarmente por stress traumático diário agudo.” 

 

Uff… Obrigado, professor, volte sempre! Estes 

cientistas… 

 

E pronto. Assim se descobre que, por detrás de 

qualquer sentimento humano, há sempre uma lógica 

matemática e uma verdade científica inabalável. 

 

Como Queríamos Demonstrar. O facto foi provado – 

venha o próximo! 

 

 



CUSPIR PARA O CHÃO 

 

Há quem diga que cuspir no chão é uma grande falta 

de educação – será? 

 

Quem cospe no chão poderá estar realmente 

constipado. Ou não ter um lenço. Ou as duas coisas. 

Cuspir no chão é o equivalente, no toiro, ao raspar dos 

cascos na arena, antes de investir para o cavalo e 

cavaleiro. 

É, no fundo, um: "–Estou aqui!", ou seja, é como que 

uma mensagem numa garrafa deitada ao mar, para 

alguém se lembrar que nós existimos, e que também 

somos humanos, e estamos em profunda solidão. 

É, por isso, muito mais do que um acto de quase 

anónima javardice diária: é um meio de comunicação 

da mesma estirpe de uma obra– prima da pintura, 

pintada, não por Da Vinci ou Picasso, mas pelo vulgar 

Zé da Esquina ou António do tremoço às quintas– 

feiras, que assim demonstram que também sabem 

fazer obras primas, mas sem as caganeirices dos 

artistas, esses larilas pedantes. 

Cuspir é, portanto e também, marcar um terreno 

como nosso: "– Eu cuspo neste exacto sítio, e não 

noutro: logo, este território e não outro é meu, 

pertence–me pelo direito desta cuspidela.". O cuspo é 

sempre sagrado, as pessoas – homens e mulheres – 

não andam para aí a deitá–lo fora sem qualquer razão 



aparente: é algo de muito importante, intrínseco, 

mesmo, à condição humana. 

Dá–se muito pouca importância às cuspidelas, mas 

elas estão cheias de sabedoria. 

E, neste mundo citadino, feito de vidas banais e 

destinos que não se distinguem uns dos outros, 

cuspir no chão é talvez a forma mais perfeita de sair 

do anonimato, de fazer obra: "– Em casa a minha 

mulher bate–me, o meu puto não me liga nenhuma; 

no emprego sou um zero à esquerda – mas hoje já 

cuspi duas vezes, com uma técnica inovadora: atirar 

o cuspo para o ar, em pose acrobática, esperando até 

ao último momento para me desviar, na sua 

trajectória para o chão, e pelo menos 6 pessoas 

observaram–me e uma até me aplaudiu, meio 

envergonhada: é isso que fará a diferença, na decisão 

de Deus me enviar para o Céu ou para o Inferno. Agi 

bem, já ganhei o dia". 

 

Cuspir no chão é mais do que transmissão de um 

hábito passado de geração em geração: trata–se de 

autêntico e profundo conhecimento, toda a ideia de 

civilização assenta sobre estes pequenos momentos de 

iluminação espiritual diários. 

É uma espécie de oração: há quem goste de cuspir 

sozinho, outros gostam de ser observados a fazê–lo, 

para assim demonstrarem toda a sua mestria técnica 

e sentirem o apoio popular à grande arte, mas o que é 

comum a todos estes pequenos momentos é a 



comunhão a um ideal que a todos une: cuspir em 

público é um acto religioso, da mais profunda fé, não 

na religião cristã, mas da devoção aos deuses pagãos 

que a Inquisição etiquetou como demoníacos. 

 

Trata–se do culto da natureza e das suas divindades: 

estar bem com a mãe terra é o mais importante – qual 

javardice, qual quê!  

Como é que estar em equilíbrio com a natureza é algo 

de mau??  

 

Pá… Cresçam e apareçam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TER VÁRIOS TELEMÓVEIS 

 

Para ser melhor que o vizinho – essa competição tão 

em voga na sociedade portuguesa – são necessários 

vários requisitos: 

 

1. Ter um emprego melhor 

2. Ter uma mulher mais bonita 

3. Ter mais filhos 

4. Ter uma casa mais cara 

 

Ora, se tudo isto falhar, existe um remédio milagroso: 

– Ter mais um telemóvel que os vizinhos. 

 

É certo e sabido: ter mais telemóveis confere uma aura 

de superioridade, de magnificência, de nobreza, até, a 

quem seja o seu possuidor. Ter um telemóvel? – É 

bom. Ter dois telemóveis? – Excelente, mas não muito 

raro. Ter mais do que dois telemóveis? – Só os grandes 

senhores.  

Um telemóvel é, na era moderna, o equivalente aos 

artefactos de riqueza que os antigos reis levavam para 

o túmulo, julgando assim que iriam ter, na vida 

seguinte, o mesmo poder. E, mais do que poder, um 



telemóvel dá ao seu dono o status social que ele tanto 

procura durante anos a fio. 

Há até quem leve, actualmente, os seus telemóveis 

para a sepultura, como faziam os antigos – é uma 

moda moderna, que no fundo imita tais rituais do 

sagrado e do pós– morte. 

De facto, e por muito que a Sociologia evolua, 

tentando explicar os fenómenos da sociedade sob um 

novo prisma a pessoas que se deseja tenham uma 

mentalidade também ela nova, esta disciplina social 

está umbilicalmente ligada à Antropologia que, essa 

sim, estuda de forma profunda e independente as 

antigas sociedades humanas e, por isso mesmo, força 

o homem a compreender a evolução do pensamento e 

das vivências, desde as sociedades ditas primitivas até 

tempos mais recentes. 

Assim, se o desejo (fomentado por uns Mass Media 

cada vez mais irresponsavelmente panfletários do 

capitalismo puro e duro) de ter mais um ou dois 

telemóveis que o vizinho seria talvez explicável pela 

Sociologia, é no entanto à Antropologia que deveremos 

ir buscar o completo entendimento do estatuto 

psicológico que o ser humano associa à posse do 

telemóvel. 

Seria tal fenómeno explicável pela sacralidade da 

comunicação, da domesticação da linguagem (esse 

universo simbólico tão belo quão desconhecido), 

atestada pela evidente força do meio (o telemóvel) que 

permite essa comunicação? 



Será, por outro lado, a tentativa de buscar valor 

humano a um objecto aparentemente carecido de vida 

biológica autónoma? 

Seja como for, o telemóvel já se tornou essencial à vida 

citadina. E, enquanto grande parte da humanidade 

continuar a viver em grandes cidades, parece que a 

sua importância sociológica tenderá a crescer ainda 

mais. 

 

É caso para dizer:  

 

– Não matem o mensageiro – ele não tem culpa da 

mensagem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOSSIR EM CONCERTOS DE MÚSICA CLÁSSICA 

 

Estar num auditório a ouvir um concerto de música 

clássica e não tossir é o mesmo que ir à missa e não 

rezar. É triste. É estranho. É indesculpável. 

Mais do que isso: é um pecado mortal. Já tossir em 

plena música é uma bênção: há sempre alguém nestes 

concertos que detesta música clássica, e assim essa 

pessoa sente–se menos sozinha – um acto de 

misericórdia, de comunhão com a solidão alheia, que 

assim se torna partilhada. 

Uma tosse que se quer seca, curta (para se poder 

repetir quando se quiser), nem muito frequente para 

não ser demasiado incomodativa, nem muito ausente, 

para se saber que se pode sempre contar com ela no 

momento certo. 

Tossir ao longo do concerto é essencial, para se ir 

ganhando fiéis a esta religião: a religião do Tossismo; 

eu tusso, para que tu possas sentir–te menos sozinho 

nesta estopada; e, quando eu me sentir sozinho, serás 

tu a tossir, para me distraíres desta mesma estopada. 

Seremos, tu e eu, um só, tossindo para fugirmos 

juntos para o mundo dos sonhos de todas as tosses 

deste mundo, para fora desta estopada. 

 

Porque são assim, as estopadas: vêem aos magotes, 

sem freios nem condutores, e apanham–nos com as 

calças na mão (ou melhor, arrebanham multidões 



incautas em salas gigantescas), e nós apenas temos, 

para lhes escapar, a nossa tosse. 

 

A tosse é, assim, tudo o que de mais sagrado o 

indivíduo tem: é um grito de revolta, a mais bela 

flauta, o mais ribombante fagote, o mais poético 

piano. 

Stravinsky, Mozart, Beethoven, Puccini apenas são 

derrotados pela melodia de uma singela e sincera 

tosse.  

Humildes, como são todas. Honestas, como a tradição 

das tosses mediterrânicas impõe. Austeras, como as 

originárias da Baviera. Sozinha, melancólica, 

autêntica calamidade para os mais cultos, mas o bodo 

aos pobres do povo, a tosse é a mais alta expressão do 

génio humano. 

 

Se a música é o sonho, a tosse é a realidade. 

Se o violino, e violoncelo, e contrabaixo, e o tambor 

são o céu, a tosse é o despojamento de tudo isso, 

restando apenas o amor. 

Se se vai algum dia a um mercado, ouve–se música 

clássica, ou tosse? 

Se se vai à bola, ouve–se música nas chuteiras, e o 

golo é grito, seguida de tosse. 

 



Não é natural; há imensos ruídos que podiam e 

deviam ser música. O chocalhar dos tachos, o cair de 

uma pedra. O quebrar de um vidro. A inveja. O ódio.  

E não o são, porquê? 

 

Porque há uma dúzia de iluminados que não gostam 

de ouvir tossir em concertos de música clássica! 

 

Aprendam a sabedoria dos tempos. Aprendam a ouvir 

todos os Velhos do Restelo. 

 

Tenho de dizê–lo, antes de partir, em consciência: 

 

Tossir? A tosse é uma ciência! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PRIORIDADE DA DESCULPA INVISÍVEL 

 

Os peões são muito giros. Eles têm certos direitos que 

não estão inscritos na lei: são direitos sagrados. Como 

por exemplo: atravessar fora da passadeira – em 

qualquer sítio, não importa. E todos, até os 

condutores, lhes reconhecem esses inalienáveis 

direitos. 

Em plena estrada, atravessar para um lado e depois 

para o outro; é giro, e quem vai a conduzir desculpa–

lhes isso com todo o gosto, dizendo de si para si: tem 

calma, amanhã serás tu. É um direito sagrado mútuo, 

portanto. E os peões aproveitam, atravessando com o 

maior à vontade, da forma o mais pachorrenta 

possível, como se estivessem a passear um cão 

invisível, que tivesse de urinar nas rodas dos carros à 

frente, também eles invisíveis. 

Este é, afinal de contas, o país da calma invisível. 

Calma, porque o stress ainda dá tréguas em alguns 

lugares, e o povo português parece ter encontrado o 

antídoto genético ancestral para o combater; e 

invisível, porque tudo parece ter uma lógica que não é 

a lógica da racionalidade: há sempre alguma razão 

escondida para fazermos as coisas da maneira como 

elas sempre são feitas. 

E os peões, esses, aproveitam–se deste estado de 

coisas. Há muita bondade, desde há muito tempo, 

neste povo, que tudo desculpa, sobretudo a quem vem 

de fora: Brasileiros? – Têm imensa piada! Alemães? – 



Óptimos patrões! – Franceses? Aparte o chauvinismo, 

tudo bons rapazes! Espanhóis? – Ah!, quem nos dera 

pertencer a Espanha! 

E a estrada é afinal uma construção humana, feita de 

coisas anti– naturais: betão, metal, onde circulam 

imensos carros, que fazem muito barulho e poluem o 

ambiente: todos o sabem! 

Deste modo, atravessar calmamente na estrada 

equivale a passear no campo: talvez naquele lugar 

tenha havido uma estrada feita pelos romanos, cheia 

de pedras: “– Mas ó compadre, isso foi há imeeenso 

tempo! Vai–se lá a gente lembrar de uma coisa do 

diabo dessas!” 

 

Como eu dizia há pouco: a estrada é invisível, perante 

a grande humanidade do portuga esperto. Este povo é 

sábio. Este povo gosta das tradições: o Benfica 

ganhar; o governo desgovernar; o artista penar; e lá 

em casa (sempre remediada), comer e arrotar e chorar 

por mais. 

É esta mentalidade, é ela que nos faz únicos. Em 

humanidade nem os bifes nos fazem frente, asseguro–

vos. 

Há algo de profundamente poético em atravessar fora 

da passadeira, de um lado ao outro da estrada: os 

carros diluem–se, as faixas de rodagem parecem 

riscos de criança num caderno escolar, e aquele ser 

maravilhoso que ali está, tão humano, afirmando a 

plenos pulmões a sua discordância (ou 



desconhecimento, o que é ainda mais poético) com as 

leis do código das estradas, só pode ser um iluminado. 

 

Se for um adulto, tem menos desculpa, mas passa. Se 

for uma criança, está de per si desculpada: é jovem, 

não pensa, que giro. Se for um velhinho, até saímos 

do carro para o ajudar: coitadinho, tem desculpa. 

Há sempre uma vintena de boas razões para 

desculpar as pessoas que passam fora das 

passadeiras: há toda uma gama de vastas 

possibilidades – assim haja bom coração e vontade 

política… 

 

Atravessar a estrada é como dar os primeiros passos: 

caramba, ninguém nasce ensinado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACELERAS 

 

Tenho para mim que uma das chaves para se 

compreender a totalidade da personalidade colectiva 

dos portugueses está na fracção de segundo em que, 

vendo um outro carro que tenta entrar na sua faixa, 

aceleram loucamente para o não deixarem passar. 

E é aí, nessa fracção fratricida de segundo, que 

devemos encontrar a solução psico– sociológica para 

todo o comportamento de uma nação. 

É que… num só segundo se entende muitas coisas 

sobre o que é ser–se português. A mesquinhez, a 

humildade saloia, a inveja sempre malsã, este mal de 

viver, as vistas curtas – tudo, absolutamente tudo, é 

analisado a uma lupa grotesca, nesta fracção da 

existência que se resume a um acelerar desmesurado, 

como que para apanhar a última vaga no autocarro 

para o céu… 

E se este acelerar se resumisse a uns aceleras… mas 

não!; tornou–se endémico, espalhando–se como um 

vírus maligno a toda a população condutora, e até 

alguns peões já começam a utilizar processos 

semelhantes: avançar resolutamente para as 

passadeiras, obrigando os condutores a grandiosas 

travagens, com chiadeira de pneus incluídas no 

pacote do paga– um– e– leva– dois, para gáudio da 

populaça em fúria nas paragens de autocarros. 

Mas, porquê? O que nos leva a acelerar, apenas para 

não deixar outrem passar–nos à frente?  



– Será para chegarmos a horas ao casamento do primo 

afastado?  

– Será para nos vingarmos da seca desse mesmo 

casamento?  

– Será pela frustração do velório alheio?  

– Será pela carga negativa ancestral do povo tuga? 

 – Será por causa do apelo interior de Velho do Restelo 

que há em cada um de nós? 

 

Por este andar, até parece uma acção de bondade o 

deixar passar. 

Com o tempo, formou–se uma nova ordem de fazer as 

coisas, um novo código das regras dos caminhos de 

Portugal – o Código Intuitivo das Estradas – e todos, 

de uma forma ou outra, o seguem escrupulosamente 

e, quando se apanham a si próprios a:  

 

. agradecer ao condutor a passagem apesar de 

estarem numa passadeira;  

. a deixar mesmo passar o carro, para impedir um 

previsível atropelamento;  

. a acelerar quando deviam deixar passar o outro carro 

 

, numa primeira fase da consciência acham normal, 

mas numa fase secundária de discernimento (quando 



o intuitivo mais imediato encontra a linguagem), 

começam a aperceber–se de quão estranho é o seu 

comportamento, para lá das aparências da 

normalidade. 

 

Afinal, não há nada de mais honesto do que ser–se 

normal… E parece, mais do que nunca, verdadeira a 

expressão: Em Roma, sê romano… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CAFÉ PORTUGUÊS 

 

No imortal Casablanca, Bogart dizia, no seu jeito 

desprendido, que tinha ido para Marrocos por causa 

das águas. Mas, quando lhe fizeram notar que 

Casablanca ficava num deserto, ele não se mostrou 

minimamente surpreendido ou preocupado com a 

aparente contradição, e frisou apenas: “– Pois… 

Informaram–me mal!”. 

 

Os cafés portugueses parecem–se muito com os 

desertos africanos: somos irresistivelmente atraídos 

para esses lugares misteriosos, mas quando lá 

chegamos não era bem aquilo que esperávamos 

encontrar. E porquê? – Pois, parece que somos sempre 

mal informados, como Bogart…! 

 

Passo a explicar: 

 

– Em vez de ar puro, um ar irrespirável de todos os 

fumadores do bairro que até fazem greve só para irem 

fumar para o café, que condiciona toda a estadia no 

dito; 

– Em vez de uma mocita nova, simpática e atraente a 

servir à mesa, um grunho a palitar a dentuça e a fazer 

alarde disso em frente a toda a gente; 



– Em vez das últimas de Paris ou Nova Iorque, o boato 

mais recente da vizinha do 5ºD que a porteira contou 

ao Sr. Júlio da mercearia e que depois a sua filhota 

mais nova contou ao senhor do café, que se faz e fará 

sempre rogado em contar pela enésima vez ao incauto 

visitante do seu estabelecimento; 

– E em vez de paisagens aprazíveis, a barriga e 

respectivo carrinho de mão do dono desse mesmo 

café. 

 

Pois é. Os cafés nunca são o que esperamos deles. E 

seria tão fácil agradar ao dócil cliente! 

 

Nos cursos de sociologia os professores mais velhotes 

ficam acabrunhados quando têm de confessar: “– Por 

incrível que pareça, os estabelecimentos comerciais 

mais frequentes no nosso país ainda são os cafés! 

Todos nós já vimos o célebre café da esquina! O sonho 

do português parece ser amealhar umas economias 

até ter o seu próprio café!” E terminam com a 

conclusão de que Portugal nunca será um país 

desenvolvido com este modelo económico, e com um 

grande suspiro, logo seguido de risos interiores dos 

alunos. 

 

Os cafés são um incómodo, essa é que é essa. Têm 

croissants extremamente secos, de há vários dias, 

como bacalhaus ou tabaco a secar. E se perguntarmos 



ao dono se aquilo está comestível, a resposta é, 

invariavelmente: “– Está fresquinho!”. E se 

perguntamos se o produto é daquele dia, obtemos um 

hiper– defensivo e sempre desculpável: “– Acha que eu 

tinha aqui croissants que não fossem do próprio 

dia??” Portanto, a uma pergunta incómoda responde–

se com outra pergunta, esta apenas levemente 

ofendida, para desarmar o cliente atrevido e não 

parecer mal. 

 

Nada há de mais fácil do que aligeirar o aspecto 

interior dos cafés portugueses. Há sempre coisas lá da 

terra, como azeite, vinho, ou azeitonas, com um 

aspecto terrível, mas safam–se na boa se a todos 

dissermos: “– É lá da terra!”, juntando–se 

imediatamente chusmas de populaça a querer provar 

primeiro. Faz lembrar os mirones nos acidentes das 

auto- estradas: ninguém desgruda até ver um pouco 

de sangue e, mesmo que acossados pelos poucos 

polícias de serviço, há um estranho magnetismo que 

nos faz querer voltar atrás, para provar o gosto da 

verdadeira realidade de novo. 

 

O café português é a autêntica medida da ambição do 

nosso povo. Ambição pequena, de um povo 

remediado, não mais do que isso. 

 

 



DESPREZO PELOS POLÍTICOS 

 

Existe, na vida pública, um estigma. E esse estigma 

murmura ao ouvido do impoluto cidadão, baixinho: “– 

Votarás no PS agora; Votarás depois no PSD; E, de 

cada vez que te perguntarem se votaste no partido que 

chegou ao poder, tu renegarás esse partido, seja ele o 

PS ou o PSD!” 

 

Existe, acima de tudo, medo:  

 

– Medo de se ser demasiado visível na vida pública; 

– Medo de se ser previsível; 

– Medo de se pertencer à maioria que elegeu– quem– 

elegeu; 

– Medo que se diga: “– Olha! Aquele votou PS (ou PSD)! 

Já viste o desavergonhado?”; 

– Medo, no fundo, de existir… 

 

Existir é, para muitos – e sobretudo para os 

portugueses, um fardo. Um fardo quase invisível, e 

quando nos perguntam – e sobretudo aos 

comerciantes: “– Então como vai?” , eles sempre 

respondem: “ Vai–se andando!” 



Repare–se bem: não se efectua movimento, um ir do 

ponto A ao ponto B, não se vai; é–se como que 

arrastado pelas orelhas, como se fosse a vida que 

ganhasse vida e nos emprestasse um bocadinho dessa 

mesma vida, de molde a conseguirmos fazer esse 

percurso… 

É sempre assim: não somos nós que vivemos a vida: é 

ela que nos vai vivendo, ao sabor do nevoeiro dos dias, 

e é isso mesmo que se quer significar neste: “– Vai–se 

andando!” 

 

Voltando aos partidos: é um fardo votar. Inventamos 

sempre mil e uma desculpas para não ir votar: “– 

Estou farto deste circo partidário! ; – Eles só querem 

é poleiro! ; – São todos iguais!” – e, no entanto, de 

todas as vezes que o dizemos, sentimos dentro de nós 

uma espécie de consciência da solidariedade: deixa–

me mas é ir votar; caramba, todos os outros vão, tenho 

de ser solidário para com esses pobres diabos… 

E todos esses pobres diabos, incluindo nós, vão a 

essas catedrais da vontade inexistente, da esperança 

pouca, e da decisão alheia. E, de todas as vezes, 

sentimos primeiro um peito cheio de 

responsabilidade, e orgulho em coisa nenhuma, ao 

mesmo tempo que o tempo se encarrega de dar razão 

a quem lá não foi, a esse altar do silêncio 

contemporâneo. 

 



Tem–se sempre vergonha do que lá se fez, essa é que 

é essa: quem votou no PS, porque chegou ao poder e, 

portanto, se pertence à maioria (um dos pecados 

mortais); quem votou PSD, porque se foi derrotado 

(outro pecado, mas este bem menor); e quem votou 

nas outras minorias, porque são sempre e sempre 

serão derrotadas, não tendo nunca o direito ao já 

mítico poleiro (este não chega a ser pecado, é mais 

uma pequena e simpática fatalidade). E, a acrescentar 

a esta imensidão de genuínas, dilacerantes e 

cumulativas vergonhas, a vergonha suprema: quem 

votou no partido que chega ao poder nunca o poderá 

confessar (ou então jura perante Deus que está 

arrependido, esse tão nobre e sentido sentimento), e, 

em discussões de café, são sempre responsabilizados 

os sócios do também mítico Clube dos Outros: “– Eu? 

Eu, não votei neles! O outro, esse sim, é que votou 

nessa porcaria!” 

 

E porquê, esta vergonha? Justifica–se? 

 

E a resposta é: –Sim, justifica–se. Porque, – e todos o 

sabem, mesmo os que se fazem passar por inocentes, 

quem chega ao poder nunca faz aquilo que disse que 

ia fazer, antes faz sempre aquilo que omitiu na 

campanha eleitoral. 

O barómetro da mentira dos políticos é sempre um e 

um só: o aumento de impostos. Já se sabe: quem quer 

chegar ao poder nunca poderá admitir que vai 



aumentar os impostos; e deve até deixar subentendido 

que fará tudo ao seu alcance para baixá–los; mas, 

quando já chegou ao tal mui desejado poleiro, será a 

primeira coisa que constará da sua agenda: “– 

Pedimos desculpa, mas … ; – Não sabíamos que a 

situação do país era tão má …” , e toca de aumentar 

os impostos! É certo e sabido! 

 

Ah… Como é previsivelmente belo o político 

português… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFETA PERDIDO 

 

Todos nós conhecemos algum escritor ou pintor ou 

cantor muito talentoso, mas que, perdido neste fim de 

mundo tão anónimo e com um tão minúsculo 

mercado (ah, o mercado, esse messias moderno), não 

tem mais perspectivas do que um caracol num 

deserto. A este fenómeno se associa frequentemente, 

não sem alguma condescendência por esta forma 

limitada de se ser português, o ditado popular: “Não 

se é profeta na sua própria terra”. E, no entanto, seria 

tão simples ser esse tal profeta! ; bastaria para isso 

que os críticos literários e de música fossem realmente 

imparciais, e que as galerias de arte contemporânea 

não se vendessem ao sistema do já referido mercado e 

da inflacção galopante dos nomes consagrados. Seria, 

no fundo, muito simples: bastaria apenas que as 

coisas fossem feitas com seriedade, e que fosse a 

qualidade o que fizesse a diferença para se julgar a 

obra de um autor.  

 

Mas não é. E é preciso, para que esse autor seja falado 

nos meios artísticos, que um acontecimento de 

primeira grandeza ocorra. Esse acontecimento é capaz 

de desencadear, no coração mais empedernido, um 

grito interior de comoção: o autor só se torna autor 

após a sua vida passar, e será a morte a colocá–lo por 

instantes junto dos grandes vultos de um passado– 

presente que se deseja sempre aos incompreendidos. 



Então, nesse momento de júbilo e de exaltação da 

recente ausência, os jornais e televisões cantam, 

encantadas, aos quatro ventos, a enooorme qualidade 

da obra de um tão original artista, que tão mal– amado 

foi no seu tempo (mal amado pelos críticos que agora 

o aplaudem de pé, num tempo que é o nosso), e a 

fugaz vida, e as características tão peculiares da sua 

personalidade, e blá blá blá … 

 

É que, meus amigos, a morte tudo alcança, e até a 

inveja alheia deita por terra durante uns breves 

segundos, para de novo a modorra cultural se instalar 

de armas e bagagens nos meios de comunicação 

social. É a vida, lenta e sonsa, que volta, arrancando–

nos de novo das garras de um qualquer génio obscuro 

que, ele sim, nos quer transformar em algo de anti– 

natural: que vejamos a vida ao contrário, tão de 

repente que possamos de novo e finalmente ser um 

pouco de gente… 

 

E, neste esquecimento, todos somos de alguma forma 

cúmplices: é o silêncio social que exprime a gritante 

falta de cultura individual de cada um de nós. Mas, 

há sempre alguém que compreende esse autor genial 

desconhecido, e esse alguém que o compreende 

sempre se cala, como que para adormecer ainda mais 

as consciências, como que para nos dizer a todos: não, 

não é tempo ainda de acordar deste nevoeiro tão belo.  



Não seria, de facto, difícil reconhecer a genialidade: 

seria apenas preciso que os especialistas não se 

refugiassem na monotonia e cobardia dos livros sobre 

os mestres de além– mar. 

Mas, lá está: talvez fosse profundamente estranho o 

nascimento de um grande talento português, que nos 

fale em português, que seja intrinsecamente lusitano.  

 

É que a genialidade pode e parece tornar–se 

incompreensível, se ela for expressa na nossa própria 

língua… 

 

Em inglês nos compreendemos. E em português nos 

desentendemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDAR POUCO E TARDE ERGUER 

 

Estudar consome células cinzentas – é sabido. 

Estudar é uma seca, excepto para os marrões – 

também é certo. Sendo assim… para quê estudar 

demasiado?  

Portugal é conhecido pelo número mágico: o 13. Não, 

não é de: Sexta– Feira, 13. É que… 13 é a média dos 

alunos que não se querem esforçar muito nas 

universidades… Pois é – e têm sempre uma média de 

13 valores em 20, quando de lá saem. Os professores 

sabem–no de antemão. E os alunos que de lá vêem 

com essa média ficam–no também a saber no final. 

 

O ensino, em Portugal, é uma coisa problemática: há 

muitos alunos? Ah, pois há. Mas esses mesmos 

alunos têm horror a ser considerados marrões; este é 

o país do cinzentismo, da burocracia, da poupança de 

esforço, seja este esforço físico ou intelectual (já que o 

mesmo nunca será, em vida, recompensado), da 

anónima mediocridade, expressa, não em resultados 

também eles medíocres, mas pela supremacia, nas 

Escolas, da venerada e mítica média: 13. E, se num 

domingo solarengo, um pachorrento pai perguntar a 

um amigo, também ele um pachorrento pai de um 

outro rebento: “– Então, como vão as notas do teu 

filho?”, receberá um vigoroso e orgulhoso: “– Ah, eu 

não me preocupo com isso; olha, estão na média!”  



Existe, no nosso triste e remediado país, o horror à 

excepcionalidade, ao sair da média; e, por vezes, até é 

melhor estar abaixo da média, do que muito acima 

dela, pois tal estranha e inaudita coisa seria logo por 

todos considerada uma aberração. 

De facto, quando o rebento nasce, os pais logo dizem 

aos vizinhos, amigos e familiares: “– O que é preciso é 

que nasça normal, e que tenha saúde” – repare–se que 

o normal vem antes da saúde. Existe horror à quebra 

da normalidade. E, convenhamos: ser normal implica 

ter, na Escola, notas que não fujam a essa mesma 

média: é o culto da Normalização; é a ditadura da 

Normalidade. 

 

Assim, não se estranhará que tenha surgido, nesta 

nova religião, uma também ela inovadora forma de 

rezar: estudar muito, mas num curto espaço de 

tempo, para custar menos, dizem alguns, uns dias 

antes do exame. Desta forma, a memória estará ainda 

fresquinha, e depois o aluno logo se esquecerá de toda 

aquela trapalhada, para de novo, na véspera de um 

outro exame, engolir de chofre mais umas centenas de 

páginas: é o estilo de ensino que temos, não podemos 

esperar milagres da capacidade de memorização das 

cobaias a quem chamamos de estudantes… 

 

 

 



CINEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASITO A PASITO 

 

Primeiro a informação factual, com a ajuda de O 

Público: 

 

Este "biopic" sobre o célebre pintor holandês Vincent 

Van Gogh, é a primeira longa–metragem 

"completamente pintada do mundo".  

Para animar o filme, foram pintados e repintados 853 

quadros a óleo, feitos por mais de 100 artistas 

diferentes, num período temporal que se estendeu por 

mais de 5 anos, a partir de 130 obras originais de Van 

Gogh. 

A história foca–se mais na morte do que na vida do 

artista, com a acção a desenrolar–se um ano após a 

sua morte e pessoas a tentarem perceber o que é que 

aconteceu ao certo a Van Gogh. 

O realizador é o animador britânico Hugh Welchman, 

responsável pela oscarizada curta "Pedro e o Lobo" em 

2006, com a colaboração da sua esposa, a polaca 

Dorota Kobiela. 

Robert Gulaczyk, actor polaco com experiência em 

teatro, representa o problemático Van Gogh, num 

elenco que inclui ainda Douglas Booth, Jerome Flynn, 

Saoirse Ronan e Chris O’Dowd. 

 



Agora, a informação emotiva, ou seja, a minha opinião 

sobre o filme: 

 

Confesso que a técnica de animação utilizada me 

parecia um pouco estranha, quase impossível de 

funcionar em ambiente de cinema, tela grande onde 

todos os passos têm de ser dados ao ritmo narrativo 

certo. 

 

. Seria realmente de leitura visual fácil?  

. Será que a infraestrutura; os andaimes, não fariam 

com que esta animação– filme ruísse?  

. E a ideia base, o fio condutor, eram interessantes o 

suficiente para sustentar um filme de tão ambiciosa 

homenagem? 

 

Resposta: Sim, sim e sim! a tudo e mais alguma 

coisa... 

Esta obra resiste a todas as análises que se possam 

fazer, desde a técnica à narrativa, passando pela 

escolha de actores e junção entre actores de carne e 

osso e a animação “pura”. 

A “cola” de tudo isto é uma história muito linear, que 

me traz à lembrança “Uma história simples”, de David 

Lynch, uma película que parte de elementos básicos 

para se ir transformando em ternura imensa, que se 

espraia por todos os fotogramas e que emerge as 



personagens em poesia e emoção tão fortes que 

moldam o(s) seu(s) destino(s) para sempre. 

É sem dúvida o paralelo mais aproximado, em cinema, 

deste muito especial "A paixão de Van Gogh" – título 

pouco inspirado no entanto, o que é típico das 

traduções para Portugal, infelizmente, feitas por 

tradutores apressados que se julgam imaginativos. 

Sendo eu também um artista plástico, aprecio cada 

segundo, cada momento, cada tela “animada”, cada 

luz e sombra, cada rosto em plena comunhão com a 

natureza em flor, a cada passo pequenos gestos de 

seres humanos que compreenderam profundamente a 

autêntica natureza que há em Van Gogh. 

 

O filme funciona porque é ambicioso sem ser 

pretensioso. 

Homenageia sem ser lamechas. 

As pinturas certas no sítio certo, com as pinceladas 

adicionais certas e o movimento correcto. 

 

A cor, exuberante e maravilhosa, entra em cena para 

transfigurar a realidade, e entra quando tem de 

entrar; já o preto e branco faz o contraponto das fases 

mais sombrias dos últimos anos de vida do grande 

pintor holandês, com um estilo mais cinematográfico 

e menos de animação. 

 



Este filme dá–nos informações baseadas em 

testemunhos cruciais, mas não nos inunda de factos 

estéreis; enquadra–os na evolução da história; as 

várias personagens surgem de forma natural, como 

água que corre em rio de montanha, seguindo 

calmamente o seu rumo para o mar. 

 

Nada aqui é nem aborrecido, nem forçado ou 

exagerado para um espectáculo fácil e imediato, tão 

ao estilo de Hollywood ou Bollywood. 

 

As pessoas respiram, falam, opinam a um ritmo algo 

lento, que as deixa pensar e sentir. 

A pintura extremamente ligada à realidade e à alma 

das pessoas e dos lugares de Van Gogh também ajuda 

à tarefa, que foi extremamente complexa e trabalhosa, 

mas este é um trabalho de amor – e isso nota–se a 

cada fotograma, um respeito pelo trabalho artesanal 

sobre a imagem que é a estrutura, afinal, de todo o 

cinema. 

 

Conclusão: 

 

Se não quiser emocionar–se, não veja este filme… 

 

 



A BANALIDADE DA MEDIOCRIDADE 

 

A produção média em Hollywood é bastante mais 

competente do que em qualquer outro local do 

planeta, isso é certo. 

Mas tal não garante que muitos dos filmes de 

Hollywood sejam grandes filmes. Não o são. Longe 

disso. 

Por cada Blade Runner existe uma imensidão, um 

oceano inteiro de Mammas mias. 

A nova normalidade nestas paragens é a mediania. E 

a mediocridade, de tão frequente, tornou–se norma, 

sendo hoje o novo padrão da produção de Hollywood. 

 

Filmes como Quem quer ser bilionário de Danny 

Boyle, que se revelaram enormes sucessos de crítica e 

de público, tão elogiados e até oscarizados, tiveram de 

percorrer um caminho paralelo às grandes 

produtoras, que só assumiram os custos de tais 

projectos quando era impossível não o fazer devido à 

previsão de lucros de bilheteira: foram convencidos à 

força das evidências. Esta gente que decide pode ser 

muita coisa, mas não é estúpida: quando vê cifrões à 

frente, age. 

 

Vem isto a propósito de um facto também ele evidente: 

hoje elogiamos filmes completamente falhos de 



qualidade(s), apenas e somente por um único motivo: 

foram feitos em Hollywood! Não falamos do filme em 

si: mas protegemos a indústria onde foram criados. 

Filmes como o inacreditavelmente eudeusado 

Manchester by the sea, A roda gigante de um Woody 

Allen completamente fora do seu elemento e agora, 

Três cartazes à beira da estrada, com uma Frances 

McDormand competente mas que não chega para 

levar às costas um filme que se deixa andar, sem ritmo 

nem garra, baseado em eventos completamente 

corriqueiros. 

 

Hollywood podia aprender. Poder, podia – mas não 

quer. 

 

Filmes como Danças com lobos poderiam reavivar a 

tendência nunca seguida, sempre esquecida das 

películas dedicadas a dar uma outra imagem, mais 

verdadeira, do papel dos índios na História dos 

Estados Unidos da América. O grande blockbuster 

que foi poderia ter levado a indústria a optar por 

contar a verdade, desta vez. Mas não, os figurões da 

indústria estavam bem assim mesmo. E a verdade 

histórica tem demasiados esqueletos no armário, para 

saírem todos ao mesmo tempo. 

E, se é verdade que o sub– género dos westerns ficou 

claramente fora de moda, não sendo produzido 

nenhum filme de jeito desde Silverado, no já 

longínquo ano de 1985 (mais recentemente surgiu 



Django, de Tarantino), também é verdade que os 

poucos que contam a estória do ponto de vista do povo 

errado também não teve qualquer futuro: Danças com 

lobos morreu ali mesmo, sem descendentes nem o 

elogio de quem realmente interessava – quem tem 

dinheiro, ou seja, os produtores e os seus contactos/ 

investidores. 

 

Falando agora de outro continente, a produção 

francesa está outra vez em alta, sobretudo com 

comédias, mas a vocação dos grandes criativos parece 

estar a ser desviada para grandes produções em séries 

de TV, desde actores, realizadores e argumentistas. 

Bons exemplos desta tendência – que é mundial – são 

Guerra dos tronos e também a napolitana Gomorra, 

única série europeia a conseguir tomar de assalto as 

mentes e almas dos espectadores dos states, talvez 

pelo ritmo inebriante de mortes dos seus infindáveis 

actores, que raramente aguentam uma série. 

 

Por isto tudo e mais algumas coisitas, não parece 

risonho o futuro do cinema. 

Será esta a vingança servida a frio pelo pequeno ecrã 

nas salas das nossas casas…? 

 

Esperem–se as cenas do próximo episódio… 

 



FRAUDE AMBULANTE 

 

Gostaria de partilhar convosco alguns pensamentos 

sobre um filme que vi e que não considero uma grande 

obra, mas que tem sido muitíssimo elogiado.  

 

Sobre "Manchester by the Sea", filme que tem 

hipnotizado tanta e tão boa gente, tenho a dizer o 

seguinte: eu estava habituado aos telefilmes 

britânicos, nos anos 80, que nos apresentavam 

"histórias da vida" corriqueiras e sem grande 

importância, que nunca chegavam ao cinema por isso 

mesmo: os seus realizadores eram também banais e 

não aspiravam a nada mais do que passarem o seu 

telefilme em TV a um fim de semana, quando muito.  

 

O problema no cinema actual é que estes telefilmes 

são levados a sério e aparecem a trouxe– mouxe no 

cinema e não apenas isso, são endeusados sem razão 

aparente....  

 

"– Ai o Casey Affleck tem um desempenho fantástico!". 

Meus amigos, qualquer não- actor em crise de 

identidade em plena adolescência desempenhava um 

papel igualzinho, sem tirar nem pôr! Eu sei que 

andamos todos fartos de tiros e explosões e 

perseguições em automóvel, helicóptero, barco e 

batmobile e tal, mas por amor de Deus! Este filme – 



ESTE – uma obra prima ? Nem pela alminha da prima 

nem da tia nem da avó!  

 

Isto só demonstra por A + B que o cinema não produz 

uma verdadeira obra prima desde há muitos, muitos 

anos e que a criatividade morreu desde que Woody 

Allen declarou falência em argumentos estafados e 

sem brilho. Senão os inacreditáveis filmes do autor de 

Tabu, por exemplo, não eram endeusados desta 

mesma maneira tão inacreditável. Afinal querem 

cinema a sério ou telefilmes que passaram 

directamente e sem crivo de qualidade da Televisão 

para as telas das salas? Comigo não contem para esta 

hipocrisia colectiva!  

 

 

 

 

 

 

 

Nota de rodapé: este artigo foi escrito antes dos 

óscares serem atribuídos. E foram atribuídos a este 

resquício de filme os únicos óscares que é impensável 

ele merecer: melhor argumento e melhor actor. Não é 

apenas o cinema europeu que anda pelas avenidas da 

amargura. Haja pachorra… 



POEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANQUEIRO SEM DINHEIRO 

 

Sonhei, desde o princípio 

Ser um rei no meu precipício 

Por artes mágicas eu vivi 

O que tu vês aqui 

 

Para transformar o sonho em ilusão… 

Consegui tornar uma fortuna num tostão 

Quis mais um carro, mais uma vivenda… 

Tudo me parecia uma maravilhosa prenda 

 

Expulsaram–me do Paraíso! 

Agora, todos são tão tristes… 

Dos meus passos em volta – apenas riso 

Tu, ele, vós – vistes?? 

 

Sinto vergonha… Ou talvez não 

Sinto a peçonha e a velhice 

Dessa chatice da solidão    

 



Passo por cascatas de nevoeiro sem fim 

Mas chegam a todos – menos a mim! 

 

Não queiras ser como eu 

Esconde–te da realidade 

Viver cansa, ó meu!! 

Eu cá, passo longe da verdade… 

 

Que fazer da vida! 

Que fazer, se ela é tão comprida! 

 

Loucura é ser normal, meu menino! 

Nunca eu quis tal destino 

 

Então: que maçada… 

Eu tenho tudo – tu: 

– Ah – Ah – Ah… 

 

– não tens nada!! 

 

 



NAVEGAR À COSTA 

 

À direita temos um rio de água pura 

Calma, tranquila, breve corrente 

Virar outra vez seria loucura.... 

Da secura que é esta gente 

 

Virar à esquerda? Mas sou louco? 

Catarina já afina a buzina 

Os votos estão ali à esquina, menina 

E este povo era muito e agora é pouco 

 

Assumo que sou do centrão 

Assumo que eu sou apenasmente isto 

Mas esta simples Assunção.... 

Já me deixa mal visto 

 

Gerónimo canta a outras paragens, portanto 

Muita Grândola, poucas miragens 

E encanta com a mesma cassete de sempre, sem 

espanto.... 

O homem novo das velhas viagens 



Pim pan pum 

Quem dos toiros tira um 

Não há gente – não faz mal: 

Sempre resta o animal! 

 

E agora, sobra aquele que nós todos bem sabemos: 

O partido socialista! 

Não ouvimos, não o vemos 

Mas eis que surge o nosso artista! 

 

Por mim, este filme está visto 

Podem trazer outro 

Tu não tens cá disto, Evaristo… 

E eu já estou bastante rouco 

 

Digam lá agora quem é o primeiro: 

Pouca água há nesse ribeiro.... 

O político mais pé frio é o Rio 

E naquela encosta… o mais belo....  

 

É o Costa do Castelo! 



POETA PIRATA 

 

Vi elefantes na sala, papagaios de pala 

Mamutes de jangada e uma abelha zangada 

Cangurus em Tripoli  

 

Viajei e sonhei 

Fui amigo do Rei… 

Mas nunca me conheci 

 

Vi tudo e não vivi nada 

Matei e suei e estripei 

Fui um diabo de farda 

É a única coisa que sei 

 

Cataratas do Niagara 

Vulcões em palha deitados 

Ornitorrincos, uma arara! 

Cândidos cantores calados 

 

 



Fui corsário na China 

Pacifista nos intervalos 

Até monge, Lisboa menina! 

E um reles vendedor de cavalos   

 

Da poesia maldita… 

Fui eu o criador 

Da vida desdita… 

Apenas guardei o rancor 

 

Agora que voltei à minha cidade 

Agora que voltei, tão cansado… 

Com a minha idade… 

Quero ter–vos a meu lado 

 

Mas tal coisa nunca vi! 

Agora, que estou aqui 

Mil aristogatas eu conheci 

Mas nunca tal vi 

 

 



Palavras de saudade e de fel 

Amigo!, 

Em boa verdade vos digo: 

 

Isto é um BORDEL!!! 
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