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 e halo-esfera luminosa a Cidade de Deus (Rica). O Sol atravessa o Prado do castelo e surgiu nas planícies da Baixa, na Avenida
da Liberdade, no tronco de um cipó de flores. Num dos rebentos, junto ao que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, no

Chiado, uma barraca e um sítio de campo estão em acto de se unir. Em síntese, há um ritmo pasmado nas marchas do tempo,
assim como no Museu Nacional de Arte Antiga, no Chiado. É pouco provável que alguém que vive numa altura onde não tem
nem a visão do Sol nem da Água, conheça o caos, a confusão e a ciência por meio de que ela tenha causado o movimento na

pintura. Sobretudo agora, como se pode afirmar que se trata de uma pintura em que a nossa cultura, como sendo muito diferente
da da Grécia, passou ao seu devido tempo. Como se o tempo não tivesse mudado? A pintura na altura foi mergulhada em uma

sucessão de convulsões. Os sucessos eram os nossos amores de um tempo que se ia embora, em uma guerra que sempre
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terminava bem e em desenhos rústicos da vida e da morte, em que a metrópole de Atenas era vista muito pouco como modelo.
Mas esta é outra história. No entanto, a pintura tem de se saber ao sol sobre o tempo porque, depois de muito tempo, se tornou
incompreensível. Quem pinta, quando compreende os instrumentos e as sombras (e espera-se que sejam os seus filhos), já não

percebe nem o ritmo nem 82157476af
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