


A porta é grande como o sorriso, pesada, verde, guardiã 
de privacidade, e fechou-se atrás de mim.

Esqueci-me da cidade do minuto anterior, quando pousei 
o olhar sobre o espelho de água que dá as boas-vindas.

Estava na companhia de Virgílio Seco, designer de jóias, 
esteta puro, coleccionador de sonhos em forma de 
objectos.

Virgílio Seco é um nome imediato quando associamos 
beleza com objectos ou objectos de selecção com 
exclusividade, e a expectativa de espectáculo, de brilho 
e de luxo justificava-se.

Caminhei com os olhos e a alma, não pé ante pé, mas 
literalmente pedra ante pedra. E elas, as pedras a que 
me refiro, são do mais inebriante que os nossos 
sentidos podem usufruir.

Conhecedor do segredo que essas gemas guardam 
intimamente, o artista dá-lhes vida e razão, usando-as 
de maneira mestra, quando as agrupa sobre ouro, ou as 
prende engenhosamente para as fazer levitar sobre 
estruturas projectadas na sua imaginação fértil, ou as 
sossega em superfícies de metal nobre, como quem 
lhes oferece um trono para um reinado de beleza.

Que experiência hedonística fazê-las habitar um pulso 
que espalha, elegante, a exuberância dos brilhantes no 
ar, como um maestro que desenha a música com a sua 
batuta, ou deixá-las pousar sobre a lapela de um casaco, 
como um colorido pássaro exótico. 

Beber a água de um copo onde pernoitou uma ametista 
purifica a alma, e deixar uma turquesa à luz da lua 
torna-a uma pedra energizada e protectora?  

Não tenho a certeza, mas subir a escadaria que dá 
acesso ao seu atelier e observar o sopro de brilho que se 
desprende de esmeraldas, brilhantes e turquesas ou a 
transparência habitada dos quartzos, purifica a alma e 
energia nos a existência.

São conversas efémeras de brilhantes com jadeítes, de 
corais com fios de ouro, de ametistas com pérolas de 
várias dimensões, brilhos e texturas. Depois e sempre 
os brilhantes, em pavé ou derramados artisticamente 
em superfícies desenhadas ao pormenor, fruto de um 
projecto que tomo por uma obra de arte sobre papel.

Virgílio Seco vibra com a ideia de uma nova peça - a 
necessidade de criação de novas realidades que os 
artistas sentem como prioridade do seu ser.

O prazer da expectativa, o abrir de vitrinas e o acariciar 
das peças uma a uma, o sentir a sua textura e peso, o 
deixar que os reflexos se passeiem na pele, criam um 
momento muito especial.

Imaginei-as do tamanho imenso de uma ponte que liga 
sensações e deixa os olhos se espraiarem no horizonte 
à procura do outro extremo, ou minúsculas, aninhadas 
no conforto íntimo do côncavo da clavícula que sustenta 
decotes exuberantes numa festa de glamour.

Que as peças que Virgílio Seco agora expõe aos nossos 
sentidos, nos levem numa viagem imaginária onde a 
riqueza de sensações e de prazer estético seja uma 
constante, e onde sejam favorecidas memórias que 
igualem o brilho dos brilhantes e das esmeraldas.

_ Carlos Neto
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Virgílio Seco Habilitações académicas na área da Joalharia
Frequência do Curso de Desenho Livre  
na Universidade Autónoma de Lisboa (U.A.L.)
Curso de Desenho técnico de Jóias no Centro  
Europeu de Joyeria Integral em Madrid

1994 Peças Soltas – D. Pedro V-Jóias – Lisboa
1996 Ouro sobre Azul – Museu Nacional dos Coches  
 – Lisboa
 Ouro sobre Azul – Museu Nacional Soares dos  
 Reis – Porto 
 Portugal Fashion – Porto 
 Ouro sobre Azul  
 Ouro dos Mares e Outras Terras – Museu  
 Bonnat – Bayonne _ França
 Ouro dos Mares e Outras Terras –  
 Fundação do Oriente – Macau
 Barnajoia / Novos Designers – Barcelona
 Pavilhão do ICEP na EXPO 98 – Lisboa
1999 Exposição na Maison de l’Amérique Latine –  
 Principado do Mónaco
 Participação em Mostra do ICEP – Galeries  
 Printemp – Paris
 Exposição na Galeria dos Coimbras – Braga
2000 Exposição na Galeria das Antas – Porto
 Participação em Mostra do ICEP – Madrid
 Exposição no Museu dos Coches (Exposição  
 Mutações) – Lisboa
2001 21º Festival Internacional dos Capuchos –  
 Almada
 Exposição no Museu da Electricidade – Funchal
 Exposição na Galeria das Antas – Porto
 Exposição nas salas da revista Moda e Moda –  
 Lisboa
 Participação em passagem de modelos no  
 Atelier Isabel Tigranes – Lisboa
2003 Exposição na Galeria das Antas – Porto
2004 Novembro – Palácio Nacional da Ajuda – Lisboa
 Novembro – Casa de Serralves Porto
2005 Junho – Colectiva com Prof. Armando Alves  
 (Pintor) e Prof. José Rodrigues (Escultor) 
 Galeria Maria Braga - Vilar de Mouros – Vila Nova  
 de Cerveira.
2006 Junho a Agosto –Galeria Maria Braga –  
 Vilar de Mouros – Vila Nova de Cerveira.
2007 Novembro a Dezembro – Galeria Borges –  
 Aveiro.  
2008 Outubro –Galeria Art Lounge – Lisboa.
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