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O assunto foi suscitado pela demora de 
meses em responder a uma carta de um 
municipe. No final da sessão da Câmara, o 
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O desemprego no concelho de Barcelos 
decresceu pela quinta vez este ano, mas a 
recuperação registada não repõe, sequer, 
os postos de trabalho que se perderam no 
mês anterior. 

Desemprego: decréscimo 
de Outubro não superou 
perdas de Setembro

Costa Gomes diz que há “vícios”
do passado a entravar decisões

presidente admitiu que há documentos a 
“rodar” pelos serviços  que regressam à sua 
mão sem nenhuma solução. Fala de “vícios 

instalados” que já vêm do anterior execu-
tivo e promete um novo sistema informá-
tico de controlo da tramitação. Página 3
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Começou o 
julgamento
do idoso 
acusado 
de matar a 
mulher

Entrevista 
com os 
peixe:avião
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Gil recebe  
Porto para a 
Taça da Liga
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“Isso da criação artística é tudo uma ques-
tão de trabalho (...). É preciso trabalhar 
todos os dias nem que seja para chegar 
ao fim do dia e deitar fora”. Paulo Neves 
expõe sábado na Galeria Municipal.

Paulo Neves, o escultor 
que gosta de desenhar 
com a motosserra

“Não podemos 
olhar os doentes 
mentais como se 

fossem fantasmas”
Páginas 6 e 7
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Paulo Neves, o escultor que gosta de desenhar com a motosserra

“É preciso trabalhar todos os dias nem
que seja para chegar ao fim e deitar fora”

zita fonseca

Se Paulo Neves tivesse as 
manias e as vaidades que 
julgamos terem os artis-
tas este texto podia não 
ter sido escrito. “Sabe o 
que isto me faz lembrar? 
Uma coisa que eu adoro: 
bolo de chocolate. É 
capaz de ser por estar 
cheia de fome”. Percebi 
logo que nunca nin-
guém se atrevera a dizer-
lhe semelhante coisa, 
mas não se zangou com 
o desaforo. Ficou apenas 
ligeiramente desconcer-
tado pelo comentário à 
foto duma escultura feita 
dum pedaço de tronco 
de árvore que tem, de 
facto, a cor do choco-
late.  Percebi que não 
havia ali inseguranças 
escondidas quanto ao 
talento que sabe ter. A 

conversa que se seguiu 
vagueou pelos caminhos 
da arte e da vida dum 
homem que construiu 
para si um paraíso 
– os seus ateliês numa 
quinta em Cucujães - de 
onde saem belíssimas e 
inesperadas peças. De 
pedra ou madeira, os 
seus materiais de eleição, 
há nelas uma marca que 
lhes identifica a origem. 
Aos barcelenses Paulo 
Neves dá-se a conhecer 
na exposição que abre 
portas sábado na Galeria 
Municipal de Arte.
Uma passagem breve 
pelo curso de pintura 
na Escola Belas Artes 
fê-lo perceber que não 
era esse o caminho. “Se 
a escola ensinasse a ser 
artista, havia muitos 
artistas”. Nos museus 
e atliês em França, na 
Alemanha e na Holanda 

teve a certeza de que 
a escultura era o seu 
destino. “Foi o que eu 
sempre quis fazer. A 
escultura tem tudo! Tem 
pintura, tem volume, 
tem cheiro. Pode 
sentir-se se é fria ou se é 
quente. A pintura, não. 
Só se olha.”
Com a maior natura-
lidade desfaz o mito 
do artista subjugado à 
inspiração do momento. 
“Isso da criação artística 
é tudo uma questão de 
trabalho. É como um 
piloto de avião, quan-
tas mais horas de voo 
tiver, melhor é. Aqui é a 
mesma coisa. É pre-
ciso trabalhar todos os 
dias nem que seja para 
chegar ao fim do dia 
e deitar fora. No meu 
caso, que trabalho com 
madeira, dá para me 
aquecer à noite. É ao 

trabalhar todos os dias 
que vamos criando as 
relações com o material 
e que as coisas acon-
tecem. Muitas vezes 
tenho a ideia duma 
coisa, vou para o ateliê 
trabalhar e não consigo 
lá chegar, porque entre 
a ideia e a execução…. 
Eu acho que desenhar 
com motosserra é 
muito bom”. Pois… a 
motosserra. É com ela 
que grava sulcos duma 
precisão impressionante. 
É o delicado equilíbrio 
entre a inspiração e a 
transpiração. E não há 
muita volta a dar. Tra-
balho, muito trabalho, e 
tempo, fazem com que 
o talento se materialize 
em obra de arte. Nada 
disto se compadece 
com a vida boémia que 
um certo romantismo 
associa aos artistas. “Os 

que ficaram trabalha-
ram muito. Não eram 
boémios nem apanha-
vam bebedeiras todos 
os dias. Se fizessem isso, 
não trabalhavam. Para 
ser artista, ou é a tempo 
inteiro ou não se con-
segue.” Na Quinta em 
Cucujães o dia de traba-
lho começa cedo. “Posso 
deitar-me tarde mas às 
sete e meia da manhã 
tenho de me levantar, 
mesmo ao domingo. 
Trabalho todos os dias.” 
Esta disciplina permite-
lhe ter tempo para ir 
a todos os sítios onde 
lhe pedem para estar 
ou expor. Gosta de “ir 
a todo o lado”. Mais um 
golpe de motosserra, ou 
rebarbadora, numa certa 
maneira de ser “artista”.
Em Barcelos Paulo 
Neves aceitou associar-
se à olaria. Há muito 

que deixou o barro, mas 
vai fazer uma incursão 
pela olaria.”Atrai-me esta 
coisa do barro por ser 
Barcelos, tem esta carga 
grande do artesanato e 
achei que tinha piada 
criar uma relação aqui 
com os artesãos, neste 
caso com o senhor 
Manuel Fernandes.” 
Na oficina deste oleiro 
ainda se produzem as 
tradicionais peças utili-
tárias de barro vidrado. 
“Queria muito ver se 
conseguia fazer alguma 
coisa com ele. Ligar o 
meu trabalho ao traba-
lho dele. Vou fazer uma 
experiência. Alguma 
coisa que não tem nada 
a ver com o artesanato 
mas usando a técnicas 
que eles usam para 
decorar as peças. Só se 
resultar muito mal…” 
No sábado veremos.
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