
Uma pega de cernelha

Princípio dos anos 70. Era uma altura em que eu ganhava bastante bem porque “ia a 
todas”. Entre essas todas aconteceu-me trabalhar nuns quantos espectáculos organizados 
pelo Marques Vidal, um dos mais activos empresários de Lisboa.

Eram  geralmente  espectáculos  com  diversos  artistas,  que  encerravam  com  uma 
“primeira figura”, e que tinham uma particularidade; os ensaios eram quase inexistentes 
quando não totalmente postos de lado.  A situação mais comum era eu estar no palco 
sentado ao piano, ouvir o apresentador anunciar o próximo artista, cujo nome por vezes 
nem conseguia entender porque não tinha monição, o cantor ou cantora entrava, passava 
por mim e entregava-me a partitura de voz e piano, e eu tinha aqueles momentos, até que  
ele ou ela chegasse ao microfone e anunciasse o que ia cantar, para passar os olhos pelo 
papel  de  música.  Depois  era  um  excitante  exercício  de  leitura  à  primeira  vista  com  o 
picante extra de ter uns milhares de pessoas a assistir.

Lembro-me de um espectáculo na praça de touros de Montijo que terminou da maneira 
mais inesperada e hilariante.

Foi em pleno Verão, a meio da tarde, e o espectáculo estava montado no centro da 
arena. Não havia palco nem qualquer estrado, actuando os artistas galhardamente com os 
sapatinhos de polimento afagando a terra mais habituada a outras faenas. O sol violento, 
que  se  encarregava  de  toda  a  luminotecnia,  ameaçava  derreter  o  meu  piano  Fender 
Rhodes. Como não estava prevista qualquer cobertura arranjou-se, como única solução, 
um guarda-sol de praia aos gomos azuis e brancos com berloques azuis, que mais me fazia 
parecer um veraneante em Miami do que um acompanhador de vedetas da canção.

Quem encerrava  o  espectáculo,  já  para  o  fim da  tarde,  era  o  Tony  de  Matos,  que 
terminaria a sua actuação com “O destino marca a hora”, grande sucesso do momento. O 
acompanhamento era feito por um trio onde, além de mim, estavam o Thilo Krassman na 
viola-baixo  e  o  Vítor  Mamede  na  bateria.  Todos  líamos  pela  partitura  única  que  era 
colocada sobre o meu Fender Rhodes.

Com o aproximar do fim da tarde começou a levantar-se uma brisa que ameaçava levar 
a partitura. Apanhei do chão umas pedrinhas e coloquei uma em cada canto da folha. Mas 
cedo  a  brisa  passou  a  vento  ligeiro,  e  mais  algumas  pedras  tiveram  de  vir  ajudar  as  
primeiras. Quando chegou o grand finale com o Tony e o seu “O destino marca a hora” o 
papel já estava crivado de pedras que tapavam uma parte considerável da música mas… 
nem assim resistiu,  e  a  meio da canção uma rabanada de vento mais  forte arrastou a 
partitura para longe de nós. Parti em sua perseguição deixando o Thilo e o Vítor a fazerem 
o acompanhamento possível ao Tony que tentava, lançando mão de todos os seus trunfos 
de grande artista que indubitavelmente era, manter o público agarrado.

À primeira tentativa de recuperar a folha de música fui fintado por uma nova rajada de 
vento que a lançou para mais uns metros de distância. Isto repetiu-se mais duas ou três 
vezes até que finalmente, lançando-me em voo, consegui cair de lado sobre a partitura 
agarrando-a contra o peito. Em plena praça de touros tinha acabado de conseguir uma 
difícil pega de cernelha, que me valeu a mais estrondosa salva de palmas da tarde.

Ao longo de muitos anos de convívio e trabalho foi esta a única vez que vi o Tony de 
Matos zangado. O facto é que eu, involuntária mas definitivamente, tinha-lhe dado cabo da 
actuação.


