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Exposição “Valha-nos Santo António!” 
 

Se, no início de março de 2020, com os primeiros casos de covid-19, percebemos que os 
nossos hábitos de vida pessoal e social iriam mudar, não tardou que nas semanas 
seguintes se avolumassem os sinais de que essas mudanças seriam profundas, 
duradouras e particularmente penalizantes para muitas áreas e atividades. À medida 
que as semanas foram passando, tornou-se cada vez mais previsível que o artesanato e 
os artesãos iriam sofrer fortemente se viessem a ser canceladas as feiras e mercados 
dos quais dependia uma parte fundamental da sua atividade e da sua economia familiar. 
Como sabemos, confirmaram-se as piores expetativas e muito além do inicialmente 
imaginável. 

Face a uma das maiores crises vividas desde há muitas gerações, os nossos artesãos 
continuaram a lutar contra as adversidades, a procurar manter a produção, garantindo 
a sobrevivência da sua arte e modo de vida e também inovando nos meios de chegar ao 
público. Um público específico – o dos colecionadores de artesanato – apreciador do 
trabalho destes homens e mulheres que, com dom, mãos e alma, criam peças à medida 
da sua imaginação e renovam de fantasia as nossas tradições e cultura, sentiu 
particularmente a falta do contacto dos artistas, com os quais foram sendo 
estabelecidos laços de confiança e amizade.  

Quando as dificuldades surgiram logo no início da resposta à pandemia, um artesão 
amigo (1) e conhecedor da minha ligação à Pediatria hospitalar de Lisboa enviou-me um 
e-mail a solidarizar-se com o esforço dos profissionais de saúde e a perguntar como 
poderia ajudar. Numa altura em que havia tanta incerteza, respondi-lhe com um 
agradecimento em forma de sugestão biologicamente impossível: “Olhe, dê uma 
martelada no vírus”, e despedimo-nos com um abraço virtual.   

Algum tempo depois e já esquecido da nossa conversa, eis que o amigo artesão me 
envia uma peça representando Santo António a exterminar o vírus em resposta à 
provocação que tanto levou a sério. À peça, chamou-lhe “Vai à martelada” e nela 
exprimiu o estado de alma e a raiva contra a injustiça da situação que já então se vivia, 
sobretudo para os cidadãos com saúde e rendimentos mais fragilizados. Esse episódio 
fez-me pensar. E os outros artesãos? Como estarão a viver estes momentos tão 
difíceis? De que forma cada um projetaria nas suas peças os sentimentos atuais? Como 
responderiam à mesma provocação, mas agora em forma de desafio? 

Sendo eu um santoantoniano, teria de ser a figura de Santo António a matriz desse 
projeto a que tão bem o amigo artesão tinha dado forma.   

Através de uma página do Facebook (2) que reúne artesãos e colecionadores, enviei o 
post seguinte:   

“Caros artesãos e colecionadores.                                  

Não há feiras, mas queremos continuar a ter artistas.          

Gostaria de encomendar um Santo António a cada artesão que aceite o desafio de 
fazer uma figura que tenha a ver com esta crise, para que fique um registo em figurado 
santoantoniano do que estamos todos a passar. Terei como limite superior o valor de -- 
€ por peça, não discuto dimensões, cores, materiais, nada! Se houver adesão, no final 
faremos um almoço de abraços, música e exposição das peças produzidas.                       
Aguentem-se e lavem as mãos!” 
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Nas semanas seguintes, várias dezenas de artesãos de todo o país responderam ao 
convite e começaram a surgir as primeiras peças que configuravam a tendência clara 
para a ideia de “Um único tema, tantas linguagens, todas diferentes” e uma contínua 
referência às medidas de proteção individual contra o alastrar do vírus. 

Entretanto, um projeto (3) integrado no programa Bipzip2019 da Câmara Municipal de 
Lisboa associou-se à iniciativa e foram também convidados a responder ao desafio três 
associações de artesãos (FAOA (4), AARL (5) e GAVE (6)) parceiras nesse programa da 
autarquia da capital e a quem encomendei peças subordinadas ao tema com a 
intenção de também estender o apoio aos seus sócios e estimular a manutenção da 
sua atividade.  

Mesmo nas condições que se viviam, alguns dos artesãos optaram por oferecer as suas 
peças ou doar o valor a uma instituição (7) que leva música e alegria às crianças 
internadas em serviços e hospitais pediátricos. Ao artesão amigo recusei a oferta da 
sua peça e estabeleci logo e unilateralmente o valor de 1€ para o obrigar a estar 
presente em momento de uma futura mostra, aí receber publicamente o pagamento e 
fazer a entrega do respetivo recibo que viria a ser guardado como parte integrante da 
futura “coleção”. 

Seis meses depois estavam reunidas obras de 64 artesãos, com origem do Minho aos 
Açores, e começaram a ser colocadas na internet (3) as primeiras imagens do que seria 
a sua exposição virtual.  

É já em setembro, quando o Dr. Pedro Teotónio Pereira, diretor do Museu de Lisboa - 
Santo António, ao ver os exemplares já recolhidos, teve a ideia de expor as peças no 
espaço e sob patrocínio do Museu. Dado o historial de excelente colaboração com o 
Museu, acedi de imediato e com grande satisfação, não só pela oportunidade de as 
colocar à disposição de um público interessado, mas principalmente como forma de 
ampliar num espaço tão nobre a divulgação do trabalho dos artesãos. 

Uma talvez longa, mas tocante história que, mais que uma exposição de peças em que 
o nosso Santo António faz contra o vírus o que todos desejaríamos, resultou num 
registo figurado de fortes vivências pessoais destes artistas e em muitos casos 
testemunhos solidários e de grande respeito pelo sofrimento das vítimas desta 
tragédia. 

Que o público possa usufruir em segurança deste projeto e no mais breve tempo estes 
trabalhos não retratem mais do que uma dura prova do que os portugueses e o mundo 
tiveram de suportar. 

 

Mário Coelho 

 

Notas: 

1 - Ercílio Natálio (Óbidos);  

2 - Facebook / Colecionadores de Presépios, Santos e Outros Tantos-GCPSOT;  

3 - Ajuda de Artistas 2.0;  

4 – FAOA - Fórum de Artes e Ofícios da Ajuda:  

5 – AARL - Associação de Artesãos da Região de Lisboa; 

6 – GAVE - Grupo de Artesãos do Vale de Eureka; 

7- Operação Nariz Vermelho 


