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� Um conjunto de seis ampolas
de vidro da Marinha Grande,
com pequenas figuras de casais
em posições eróticas, foi o início
do que é hoje uma considerável
colecção de peças a que o pro-
prietário deseja dar visibilida-
de, retirando-a dos anexos da
sua moradia em Coimbra para
um espaço museológico, que
ambiciona criar em parceria
com autarquias ou investidores
interessados.

Começou como uma brinca-
deira, há um quarto de século,
mas João Proença, 50 anos,
casado, com duas filhas, eco-
nomista e quadro superior de
uma grande empresa da re-
gião Centro, entusiasmou-se
com o “hobby” e, com olhos de
coleccionador, frequentou ex-
posições, recolheu informa-
ção, perscrutou oportunida-
des em leilões na internet e es-
tabeleceu uma rede que lhe
assegura contactos com artis-
tas e vendedores de todo o
mundo. O resultado é uma
colecção de arte erótica com
mais de duas mil peças, que
inclui pequenas esculturas em
materiais diversos, artesanato
de muitos países, pinturas a
óleo, aguarelas, desenhos ori-
ginais, jogos, postais, selos,
publicidade, “brincadeiras”,
mecanismos com “malandri-
ces” e 1.600 livros sobre erotis-
mo e sexualidade.

«É uma pena ter tanto mate-
rial e tão interessante, e não
estar à disposição de quem o
queira apreciar», diz-nos João
Proença, admitindo, com algu-
ma ironia, que expor esta colec-
ção «é um paradoxo, pois trata-
-se de mostrar o que habitual-
mente se quer esconder».

A ideia, explica, não é criar
«um museu no sentido corrente
do termo, de reunião e exposi-
ção de obras de arte, mas um
espaço em que o espólio funcio-
ne como pólo agregador com
várias valências: biblioteca, loja,
exposições temporárias, orga-
nização de eventos, etc.».

Caldas da Rainha, cidade com
«pergaminhos na arte erótica»,

seria talvez «o local ideal», a pró-
pria autarquia mostrou inte-
resse e estão em curso negocia-
ções, mas o coleccionador
daria preferência a Coimbra,
onde reside há mais de três
décadas, se aqui surgisse um
investidor (câmara ou uma en-
tidade privada) interessado nu-
ma parceria para fazer andar o
projecto.

Projecto com viabilidade

João Proença não duvida da
viabilidade económica do mu-
seu, que seria o primeiro do
género em Portugal e poderia
aproveitar «as melhores práti-
cas» de museus do sexo e ero-
tismo que existem em várias
cidades europeias (Madrid,
Barcelona, Amesterdão, Lon-
dres), nos Estados Unidos da
América (Nova Iorque, Miami)
e no Japão, alguns dos quais já
visitou, mas «criando um espa-
ço com características, activida-
des e valências inovadoras e
ajustadas ao contexto portu-
guês e da cidade que acolher
esta colecção».

Dado haver já o espólio, a
parte fundamental do investi-
mento consistiria na disponibi-
lização de um imóvel, em espa-
ço equivalente a uma moradia,
com salas diversas para dife-
rentes valências e ambientes de
exposição. Quanto a receitas,
adianta o autor do projecto,
«seriam provenientes de bilhe-
tes de acesso, cartões de afilia-

ção (com entradas a preços
especiais e direito de acesso à
biblioteca), loja (venda de arti-
gos de criação própria, livros,
reproduções de peças da colec-
ção, etc.) e acesso a eventos a
organizar».

Concretizar este projecto
seria, para o economista, não só
o culminar de 25 anos de colec-
cionismo de arte erótica mas
também um contributo para
dinamizar o turismo, criando
um novo pólo de atracção.
Representaria ainda, acredita,
um apoio aos criadores e arte-
sãos nacionais e uma oportuni-
dade para a «abertura de men-
talidades do país».

O coleccionador está consci-
ente de que um projecto destes
poderá mexer com sensibili-
dades, com preconceitos, mas
crê que «ajudaria não só a des-
mistificar os tabus da sexuali-
dade e do erotismo mas tam-
bém do oposto: a retirá-los da
banalidade com que hoje em
dia são utilizados, na publici-
dade, na internet, na comuni-
cação social».

«Muita gente que já viu a
minha colecção reage com al-
gum nervosismo. É algo que
choca os valores que nos são
incutidos, de uma moral em que
o sexo é visto como pecado»,
constata.

Eventuais interessados po-
dem contactar o coleccionador
através do endereço electrónico
afundasao@gmail.com. l
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À procura de parceria 
para museu do erotismo
Coleccionador de Coimbra quer dar a conhecer ao público mais de
dois mil objectos de todo o mundo e uma biblioteca com 1.600 livros

Internet 
deu enorme 
impulso 
à colecção

� A internet é hoje um dos
mais preciosos instrumen-
tos ao dispor dos colecciona-
dores. Facilitou e tornou
menos dispendiosa a troca
de informação, actualização
de conhecimentos, a locali-
zação e aquisição de certas
peças. João Proença não dis-
pensa os novos meios tecno-
lógicos, que deram um enor-
me impulso à sua colecção de
arte erótica. As peças, na
maioria, são agora adquiri-
das através da internet. «A
base da “internacionaliza-
ção” foi a página de leilões
eBay, onde hoje em dia ainda
vou comprando algumas.
Mas, a partir daí, estabeleci
uma rede de contactos que
me permite ter acesso a
artistas e vendedores de todo

o mundo. A única limitação é
quando me deparo com
peças deliciosas que gostaria
de ter mas que não posso
pelo seu preço. Nesses casos,
normalmente, agradeço mas
declino a oferta ‘por causa do
meu salário português’»,
explica.

Viagens ao estrangeiro,
próprias e de amigos, são
aproveitadas para ampliar o
espólio, e, em Portugal, o
coleccionador é visita fre-
quente de feiras e exposições,
sobretudo de arte popular.
Lembra, com certo orgulho,
quando conseguiu da cera-
mista de Barcelos Júlia
Ramalho (neta da também
famosa Rosa Ramalho), uma
figura malandreca de barro,
do “Padre Inácio”. «Andei
três anos a tentar convencê-
-la, em diversas feiras de
artesanato em que a encon-
trava, e ela recusava-se a
fazê-la porque o seu filho e o
senhor padre não achavam
bem», recorda. l
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