
Vinte e cinco anos 

 

Como o tempo passa depressa! 

E nos obriga depois a falar um pouco do mesmo, quanto mais não seja como prova de vida. Que ainda 

estamos … 

E em três salas de uma galeria algures no Porto por onde passou tanta gente, tantos artistas, tanta conversa e 

discussão.  

E em tantas viagens por onde essa galeria andou a tentar mostrar-se a si e aos seus, em paragens felizes de 

nem sempre fácil acesso. 

 

Períodos de grande êxito, sucederam-se a outros de inesperada consternação. 

Sempre no fio da sobrevivência, porque não nascemos ricos, foi-se fazendo aquilo que se competia para quem 

começa do zero. 

Umas vezes em grande estilo, outras no cèst la vie do realístico possível. 

Sorte houve da grande matéria prima que sustenta o projeto, os artistas, ter sabido compreender o que é uma 

galeria como esta e o perfil do seu mentor. 

Apoiaram sempre, mesmo os poucos que por alguma razão fecharam a porta suavemente, com respeito, 

partindo para outras aventuras. 

Por isso não se trata de comemorar. Não estamos assim tão velhos. Trata-se de assinalar. De chegar ao cimo 

duma colina, desviar o olhar para trás a ver a distância percorrida. 

Depois, seguir em frente como habitualmente … 

 

É claro que agradeço. Aos artistas meus compagnons de route, aos amigos colecionadores e instituições que 

me compraram obras, aos teóricos e críticos de arte que nos respeitaram, aos colegas meus pares que 

entendem a luta, a todos os intervenientes do circuito da arte que tive o prazer de conhecer e trocar ideias. A 

essa entidade abstrata, chamada Galeria Pedro Oliveira que embora leve o meu nome, porque algum nome 

teria que levar, e que sim, é de todos os que dela fazem parte, a frequentam e vão fazendo a sua história. 

 

Não considero que vinte e cinco anos seja assim tanto. Em boa verdade até seriam trinta considerando os 

cinco da saudosa Roma e Pavia. 

É o normal para quem teve a sorte de não ter doenças e de se ter contentado com o que deu e dá, evitando 

deslumbramentos. 

É uma parte da vida.  

A outra parte será para seguir em frente, como habitualmente … 

             Pedro Oliveira 
                Janeiro 2015 


