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Nota biográfica

Marco estudou Artes na Universidade FBAUP do Porto antes de trabalhar em agências de publicidade. 
Primeiro como diretor de arte, depois como Head of Art, terminando como Diretor Criativo em várias 
multinacionais em Lisboa. Nesse período conquistou mais de 100 prémios nacionais e internacionais, 
sendo nomeado para múltiplos júris incluído júri do Festival de Publicidade de Cannes 2007. Nos 
últimos 6 anos foi designado curador para as artes do Clube de Criativos de Portugal.

Mais recentemente, volta a produzir arte, com 5 exposições individuais e 12 coletivas nos últimos 4 anos.

Ficha Técnica
Direção Manuela Matos Monteiro, João Lafuente 

Assistentes de galeria e comunicação Patrícia Barbosa, Vânia Coutinho Cardoso

Fotografia e vídeo Manuela Matos Monteiro, Patrícia Barbosa, Vânia Coutinho Cardoso, José Vaz e Silva

Para celebrar a data mais importante do século XX português, Marco Silva Dias ex-
põe 25 desenhos a partir de fotografias da época captadas na apreensão vibrante do 
acontecimento. Como recurso técnico, serve-se de tinta da China e tinta iridescente 
ouro e bronze, e o material utilizado nas molduras é madeira bruta recuperada.

Esses procedimentos, aliados ao traço esteticamente colado ao real, incorporam 
uma ideia de arte e liberdade que o 25 de abril continuará a representar. Sempre. 
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Havia gente com herdades e terras nas Áfricas e artigos vindos do estrangeiro e 
reclamos luminosos da Baixa, e também havia criados pretos, muito retintos, que 
sabiam o seu lugar na pirâmide dos haveres. E miúdas que vinham servir, sentido 
lato. E havia respeito, e licença de isqueiro – o que o meu pai fumador dos sete cos-
tados falava disso – e havia tranquilidade e paz (malandros dos pretos aos tiros na 
selva) e havia um ar que se podia respirar, havia muita saúde oferecida pelo senhor 
da CUF, para compensar dos fumos, e havia milhões de orgulhosamente sós, que 
não se podiam juntar aos grupos de três no sopé do Elevador de Santa Justa – o que 
a minha mãe-costureira falava disso –, e também gente que tentava a sorte fora de 
portas. A salto ou encavalitados nos barcos, rumo ao sul e ao calor e aos indígenas 
que em tempos souberam comportar-se. E havia senhoras de bem que estendiam as 
mantas de brocados com vista para as procissões, e que atiravam côdeas de pão aos 
desgraçados a quem nosso senhor nunca bafejou. Algum mal hão-de ter feito, pois 
misteriosos são os desígnios da desigualdade, graças a Deus. E havia aquela polícia 
que os mantinha a todos em sentido. De pé, imaginando estátuas, ou deitados, le-
vando pauladas no lombo, pontapés no focinho, pisadelas nos colhões, nos joelhos, 
nas vontades. Era um vê-se-te-avias de aprendizagem numa terra de muitos analfa-
betos por vontade do Altíssimo. Desses, os piores eram os-do-lombo-amassado que 
tentavam levantar a grimpa, infectados de soberba pelo catecismo arruaceiro das 
“classes em luta”. Gente iludida, comediantes, bufões sem alma, que facilmente se 
apartavam da família. Preferiam as prensas móveis ao amor dos filhos, que alguém 
tenha piedade deles, pois nem merecem que Jesus lhes cuspa na fuça, quanto mais 
dar-lhes a outra face ou a atenção ou o seu corpo eucaristicamente mastigado. 

Depois, deixou de haver quase tudo. 

Entrou-se no país a cores (já foi neste que nasci). Vermelhoinferno, vermelhoprec, 
vermelhovermelho e coitado do pobre encarnado, que foi a enterrar, encarnado-
-versão-eufemística-do-rubro, imaginada no país a preto e branco e sem surpresas. 
Como deveria ser, para sempre, e de preferência à sombra dos castelos encastrados 
em redor das quinas, essas mesmas, inspiradas nas chagas de quem veio para nos 
salvar, tanto sangue do Salazar Cristo a jorrar por nós durante séculos, cinco reis 
mouros derrotados a Ourique, outros tantos entre Ceutas, Calecutes e Ormuzes, 
para acabarmos numa baderna de fotografias enfeitadas com a mais canhestra das 

flores, caules verdes enfiados nos canos e pétalas vermelhofimdomundo, vermelhoa-
meaça, vermelhosangueinocentedosmeninosdacatequese, verde e vermelho juntos 
nas mãos e fuzis de capitães, sargentos e soldados rasos aos abraços; atreveram-se a 
derrubar a paleta de cinzentos, fazendo depois uso das cores outorgadas pela aliança 
entre este povo que soube sofrer conformar-se governar-se com pouco e o reino dos 
céus onde repousam os homens que souberam honrar-nos durante oito séculos (já 
as mulheres, que se fodam). Juntam verde e o vermelho deles – vermelhoacinte, 
vermelhopodre – como se zombassem do pavilhão dos heróis do mar, do nobre 
povo, e dos egrégios avós que souberam manter as corporações, o sossego e o ouro 
nos cofres. Um desassossego, as cores, mesmo antes das Philips e das Grundig a que 
aos poucos todos foram acedendo. 

Como eu próprio, filho do homem que acendia os cigarros Ritz recorrendo aos 
fósforos e da mulher que chuleava à vista de um manageiro vindo de Almada, de te-
soura e ferro de engomar nas unhas e chicote na língua, maneira de pôr as mocinhas 
a trabalhar sem distrações, sem miradas pela janela, sem porem os olhos no sopé do 
elevador onde os fardados ofereciam correctivos a cacetete a quem se juntava sem 
permissão.

Para glorioso infortúnio dos campeões do havia, que aqui me permito glosar, as 
cores vieram para ficar. E a água canalizada, a escola para todos, as mulheres com 
M grande, que já não precisam que os maridos as autorizem a viajar, a trabalhar, 
a existir. Vieram as contradições e os votos contados, e uma saúde decente, e um 
pano do pó da História que agora podemos sacudir à janela, a ver se nos libertamos 
do gris dos tempos que quero ver de longe. Do preto e branco só gosto do que nos 
é mostrado de quando em vez pelos arquivos da RTP: os chaimites no Largo, as 
pessoas aos gritos de euforia, correndo Lisboa acima e abaixo, o homem que não se 
cansa de dizer “pá” quando o libertam de Caxias, a caminho do abraço do amigo 
que o foi esperar à porta. Não tinha sido esquecido. Tal como esta data continua a 
vir-nos à memória. É por isso que estas palavras insistem em pôr-se em bicos dos 
pés, tentando ombrear com os desenhos que aqui estão. E por isso que havia, mas 
deixou de haver.

25 do Marco, sempre. Monotone nunca mais.

Pedro Vieira

Havia


