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Nota ExplicatiVa pElo autor

O conjunto de desenhos a que a presente edição do Boletim do Núcleo
Cultural da Horta, com a minha anuência, dá divulgação, representa uma 
pequena mostra de uma colecção que expus na cidade da Horta no ano de 
2011. Atendendo ao que então também me foi pedido, traço esta breve nota 
explicativa com o objectivo de esclarecer ter sido esta a primeira vez que 
expus e que nunca tive qualquer forma de aprendizagem da técnica a usar no 
desenho que tenho vindo a fazer.
Trata-se, assim, de uma atividade puramente intuitiva e lúdica que resultou 
do gosto que sempre tive desde muito novo em “rabiscar” caras e caretas, 
primeiro nas margens dos livros de estudante e depois já em pequenas compo-
sições desenhadas à volta de algumas ideias e destinadas a comemorações ou 
pequenas brincadeiras com os amigos. 
Subsequentemente, e embora com extensas pausas, fui evoluindo ao longo 
dos anos até a um determinado tipo de desenho que tenho dificuldade em 
classificar mas que mantem aquelas características e a que acresce a elabo- 
ração de um enquadramento naturalista e minucioso. Sendo o tema e objectivo 
constante a concretização do aspecto caricatural de uma determinada situação 
mediante a tentativa de corporização desenhada por forma a traduzir o humor 
pretendido. 
Tenho ainda procurado incluir no mesmo enquadramento locais, trajos, ativi-
dades ou usos que existiram no nosso meio até há poucas dezenas de anos 
(como é o caso do capote feminino e dos trajos antigos do Pico, das velhas 
tascas e casas de pasto, e das mercearias e barbearias), recorrendo para tal às 
minhas lembranças de jovem e aos escassos documentos fotográficos dessa 
época.
A ideia da exposição resultou de sugestões de amigos e de um desejo natural 
de submeter à apreciação pública este aspecto do meu mundo particular que 
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tão alheio é à minha actividade profissional de advogado e à aparente sisudez 
do meu porte. Não me tendo passado pela ideia que lhe fosse dada a reper-
cussão resultante desta deferência do Núcleo Cultural da Horta.
De qualquer forma, há que limitar as coisas às suas proporções pois que mais 
não se trata do que uma “brincadeira” que me tem dado gozo ao longo da vida 
e que por uma forma verdadeiramente acidental veio ter a estas páginas.

Histórias das «Amercas»



Favas de molho de «unha»
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Ó tempo volta para trás!…
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A última tática

Limpeza prévia
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O capote e o seu «uso»

Antigo Café Internacional
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Fui ao Pico e piquei-me…




