
Morreu um
salva-vid as
com duas
paixões
Ricardo Camacho (1954-2018) Produtor, compositor e
teclista da Sétima Legião estava internado na Bélgica. Tinha, a

par do percurso musical, uma carreira na virologia clínica. Sete

mares era a sua música preferida da banda de que fez parte

Obituário
Lucinda Canelas
e Rodrigo Nogueira

Num dia como o de hoje não há
como não recuperar as palavras de
Ricardo Camacho sobre Sete mares,
canção que se tornaria a imagem
de marca de uma das bandas

portuguesas mais importantes dos

anos 1980 e 90. "É a minha música

preferida da Sétima Legião", disse

ao PÚBLICO em Novembro de
2000. "Quando toco aqueles três
acordes de abertura e oiço o 'Tem
mil anos uma história', passa-se
qualquer coisa cá dentro, é um
daqueles momentos em que uma
pessoa sente que vale a pena ser
músico. É difícil expressá-lo em

palavras, mas se quisesse ser

piroso e pedisse para me cantarem
uma canção sobre a campa, seria

qualquer coisa deste género."
Ricardo Camacho, médico e

músico português, produtor,
teclista e compositor da Sétima

Legião, banda activa entre 1982

e 2000 a que se devem sucessos
do pop rock português como
Por quem não esqueci, morreu na

madrugada de ontem. Tinha 64
anos, sorria de cancro no pulmão e

estava internado na Bélgica, disse

ao PÚBLICO o também músico

Rodrigo Leão, membro fundador
desta formação que incluía ainda
Pedro Oliveira (voz e guitarra),
Nuno Cruz (bateria, percussão),
Gabriel Gomes (acordeão), Paulo
Marinho (gaita de foles, flautas),

Paulo Abelho (percussão, samplers)
e Francisco Menezes (letras, coros).

Nascido na ilha da Madeira
em 1954, filho de Jaime Orneias
Camacho, o primeiro presidente
do Governo Regional da Madeira,
Ricardo Camacho começou a

estudar música ainda criança
e formou a sua primeira banda

quando tinha apenas 14 anos
e a guitarra eléctrica era o seu
instrumento de eleição. Três anos
mais tarde, em 1971, mudou-se para
o continente para estudar Medicina
na Universidade de Lisboa, curso

que chegou a pensar em abandonar
mas que o levaria a uma profissão
que viria a exercer com paixão,
admitiu em várias entrevistas.



Envolvido desde cedo no
meio musical, quer em editoras
(trabalhou na Valentim de Carvalho
e criou a sua subsidiária Fundação
Atlântica, com o músico Pedro

Ayres Magalhães, Miguel Esteves

Cardoso, jornalista e hoje cronista
do PÚBLICO, e o empresário
Francisco Sande e Castro), quer
em programas da Rádio Comercial
como Rock em Stock e Mão na
Música, Camacho produziu discos
de outros artistas e formações,
como António Variações, Xutos
& Pontapés, GNR ou UHF, mas
foi com a Sétima Legião que
manteve uma ligação mais
sólida e duradoura. Uma ligação

que começou com A Um Deus
Desconhecido (1984), o primeiro
álbum da discografia do grupo que
ajudou a fundar, em que colaborou
como produtor e teclista, e que se

prolongou até ao fim, a partir do

segundo título já como membro
activo da banda, com a colectânea
A História da Sétima Legião (2000).
Assinou, sozinho ou a meias,
a composição de temas como
Monção ou A Volta ao Mundo.
Glória, o primeiro single da história
da Sétima Legião, tema com
letra de Miguel Esteves Cardoso

que começou por ser editado

pela Fundação Atlântica (1983),

inaugurou a primeira de duas
décadas intensas para a banda.

Em 2012, a banda, que desde

o último álbum de originais
(1999) nunca deixara de actuar

episodicamente em concertos

semiprivados, regressou para
uma digressão com dez datas que
passou pela Casa da Música, no

Porto, e pelo Coliseu dos Recreios,
em Lisboa, e que coincidiu com a

Ricardo Camacho fotografado em 2005 e com a banda Sétima Legião

reedição de todos os álbuns.
"0 Ricardo foi das primeiras

pessoas a ensinar-me muitas

coisas. Há 36 anos, quando a
Sétima Legião começou, ele

começou por ser nosso produtor,



mas rapidamente entrou para
o grupo. Vivemos ali dez anos
muito intensos com concertos
e gravações. Ficou um amigo
fantástico, de sempre", explica
Rodrigo Leão. "Infelizmente, há um
ano e meio apareceu esta doença,
um cancro no pulmão. Foram
momentos muito difíceis. Fomos
visitá-lo há um mês. Passámos um
dia com ele."

Sem nunca deixar de estar

ligado de alguma forma à música,
em boa parte da sua vida Ricardo
Camacho colocou a Medicina em
primeiro plano, passando por
vários hospitais e universidades.
Trabalhou na unidade pediátrica de

transplantes de medula do Instituto

Português de Oncologia e, mais

tarde, dedicou-se à investigação
da sida no Egas Moniz, em Lisboa,
hospital onde dirigiu o laboratório
de virologia e que viria a deixar em
2013. "Era um músico fantástico,

apesar de se ter dedicado mais à

medicina", continua Rodrigo Leão.
"Era ligeiramente mais velho do

que nós, já era médico quando a
Sétima Legião começou. Durante
esses dez anos, fazia bancos
durante a noite e depois íamos para
os concertos."

Investigador do Centro de
Malária e outras Doenças Tropicais,
Camacho foi também professor

na Escola Superior de Ciências da
Saúde e na Faculdade de Ciências
Médicas, ambas em Lisboa, e na
Universidade Católica no Porto.
Mais recentemente trabalhou como
investigador convidado no Rega
Institute for Medicai Research em
Lovaina, na Bélgica.

Miguel Esteves Cardoso conta
ao PÚBLICO: "O Ricardo era uma
pessoa muito directa, dizia as coisas

como eram. Era um grande herói.
Um herói da oncologia e da música,
mas acima de tudo um salva-
vidas. Sempre teve um fascínio

por isso, tanto em oncologia como
em pediatria. Depois foi para a

investigação da sida numa altura
em que toda a gente tinha medo da
sida e do contacto com os doentes
e ninguém tinha consideração
por eles. Era muito sensato, muito
trabalhador. Faz muita impressão
quando morre um salva-vidas."

A cantora Anamar, com quem
Camacho trabalhou enquanto
compositor, músico e produtor
- é dele a música de Baile
Final, single editado pela Fundação
Atlântica - foi apanhada de

surpresa pela notícia e por isso fala
ainda no presente: "O Ricardo é um
homem incrível, com uma paixão
curiosa. Tem uma grande paixão
pela música e uma grande paixão
pela medicina, por saber mais, por
poder ajudar os outros a estarem
bons. É muito humanista."

Anamar também ressalva o gosto
do músico pela pesquisa médica.
"Ele trabalhou em investigação
ligado às doenças e à sida. Era
tão dedicado numa coisa como
noutra", garante, mesmo quando
os dois mundos colidiam: "Na
altura, esses interesses até criaram

alguns entraves nos ensaios. Muitas
vezes não podia [ensaiar] porque
estava agarrado aos livros. Mas

quando podia, aquilo que saía
de dentro, as composições, eram
muito inspiradas."

Tanto Anamar como Esteves
Cardoso sublinham o lado
reservado do músico e médico,
o que explicará por que razão há
tão pouca informação disponível
sobre o seu percurso. "O Ricardo



não se promovia", comenta o

jornalista. "Foi a maior alegria
da vida dele ter sido convidado

para fazer parte da Sétima Legião,
que nós adorávamos. Ele que
tinha sido sempre um músico
solitário, um compositor, passaria
a fazer concertos com a sua banda

preferida..." Esteves Cardoso
recorda que Camacho "era um
compositor sublime. Compunha
num sintetizador Roland, coisas

para lá dos limites, muito bonitas,
quase espirituais, profundamente
líricas e tristes, muito melancólicas
e comoventes. Nós queríamos
ficar comovidos e a morte do lan
Curtis [vocalista dosjoy Division]
só reforçou isso. Essa tristeza
existencial estava na música do
Ricardo, mas ele não tinha letras e

pediu-me", continua o cronista.
Céu Sousa Lobo, médica do

serviço de Medicina Transfusional
do Egas Moniz, diz que conheceu

Ricardo Camacho há quatro
décadas, quando foram colegas
de faculdade. Descreve o médico,
um dos seus "melhores amigos",
como "um homem ao mesmo
tempo meigo e bruto", que tinha
uma inquietude de espírito e uma
inquietude científica que é digna
de nota. E fala da importância que
teve na medicina e do facto de ser
internacionalmente reconhecido.
Para o ilustrar, menciona o
carácter pioneiro dos testes na
área da biologia molecular do
VIH que implementou no Egas
Moniz em meados dos anos 1990.
Camacho, diz, estava sempre
"muito actualizado" e acabou por
conseguir fazer no laboratório
do hospital o que se fazia no
estrangeiro. No final dessa
década de 90, o médico virou-se
ainda mais para a investigação.
"A partir de uma determinada
altura, isto já na época dos testes

de resistência ao vírus do VIH,
ele acabou por verificar que
havia um genótipo especial que
era mais frequente em Portugal
do que nos outros países, e a

investigação acabou por se centrar
também aí", referindo várias

publicações de Ricardo Camacho
sobre o genótipo G. Quando o
PÚBLICO lhe perguntou em 2000
o que tinha ficado da viagem da
Sétima Legião, Ricardo Camacho

respondeu com a inquietude de

espírito e um certo tom místico:
"Uma luz qualquer que ainda não
sabemos explicar. Uma promessa
que não promete nada."

Não há ainda quaisquer
informações sobre o funeral do

músico, que deverá ser sepultado
na Bélgica.

lcanelas@publico.pt
rodrigo.nogueira@publico.pt

O homem da sombra que
iluminou a música portuguesa

Crónica
Vítor Belanciano

Não era um cantor dotado, nem
um malabarista da guitarra ou um
carismático ícone da música pop-
rock. A sua acção era mais subtil,
talvez menos reconhecível pela
maioria, mas tantas vezes mais

importante do que aqueles sobre os

quais incidem os holofotes. Ricardo
Camacho era mais da sombra, das

ideias, de perceber como é que o
todo funciona para tentar fazer
sobressair o particular.

Com as claras e devidas
distâncias de contexto e de alcance,
foi talvez um dos agentes da música
feita em Portugal que mais se

aproximaram daquilo que Brian
Eno representa para a arena global
da música popular - alguém com
profunda consciência do que o

rodeava (não apenas da música do

passado e presente, mas também
das condicionantes socioculturais),
sabendo transformar esse
conhecimento em informação
musical, através do diálogo atento e

generoso com os outros.
É verdade que, ontem, dia em

que morreu, é acima de tudo
lembrado como o teclista da
Sétima Legião. Mas nitidamente
foi muito mais do que isso. O traço

de generosidade que todos os que
com ele privaram reconhecem não
era uma condição apenas entre

amigos ou algo que marcou a sua
actividade médica. Era bem visível

na forma como se relacionava
com a música, seja no papel de

divulgação na rádio, no de A&R
da editora Valentim de Carvalho,
na experiência editorial Fundação
Adântica ou quando produziu,
em alturas muito criativas, uma
série de nomes essenciais (GNR,
António Variações, Anamar,
Xutos & Pontapés, Pop Dell' Arte)
que ajudam a perceber o que



foi o Portugal pós-25 de Abril
a tentar apanhar o comboio da
modernidade na cultura popular.

Na altura em que a Sétima

Legião lançou o single de
estreia Glória, recordo-me de o

ouvir em entrevista na rádio. Dizia-
se orgulhoso por sentir que, de

repente, em Portugal, existia uma
série de grupos (da Sétima Legião
aos Croix Sainte, dos Heróis do
Mar aos GNR) que não só podiam
ombrear com o que de mais
estimulante acontecia no universo

anglo-saxónico como até superá-
los pela singularidade que alguns
encerravam. Essa ligação entre o

global e o local e aquilo que eram as

especificidades de Portugal nunca a

perdeu ao longo dos anos.
O magnífico primeiro álbum

da Sétima Legião (A Um Deus
Desconhecido de 1984) foi por
ele produzido. Depois tornou-
se membro efectivo do grupo.
Não custa perceber que para os

membros mais novos funcionava
como a voz afectuosa da razão. Da
mesma forma que é perceptível
que essa ligação entre a pop, o pós-
punk e a música de raiz tradicional

portuguesa que o grupo viria a

abraçar teve nele um defensor.
Nunca perdeu essa marca. Por
um lado, a atenção ao que de
mais contemporâneo acontecia,

por outro, a curiosidade pelo
perene. Foi assim que acabou

por se transformar numa das

personalidades mais relevantes

para a revitalização da música feita
em Portugal numa altura de grande
afirmação da mesma - os anos 1980

-, acabando por marcar a existência
de muitas pessoas que nem saberão

quem ele é. Às vezes é assim. Tem-se
uma ideia, ela é concretizada e com
essa acção faz-se acontecer coisas

à nossa volta, influenciando outras
existências. Ricardo Camacho foi
uma dessas pessoas inspiradoras. A
sua actividade pode nem sempre ter
sido visível, mas mesmo na sombra
fez brilhar a música portuguesa
como poucos.

vbelanciano@publico.pt


