
AC para os amigos

Nascido de braço dado com o reggae jamaicano, o rap instalou-se no Bronx, em 

Nova Iorque, nos anos 70, e no início serviu essencialmente para acalmar os ânimos 
entre negros e porto-riquenhos, era uma fuga ao gueto, e um exorcismo. Em Portugal, 
serviu e serve para a mesmíssima coisa, com as nuances locais que se impõem: 
arrefecer a tensão pós-colonial entre os habitantes dos subúrbios, amenizar a 
temperatura nos bairros sociais, expressar a revolta, dizer as verdades que não vêm nos 
jornais, reivindicar a esperança. Black Company, General D, Mind da Gap, Da Weasel, 
Bomberjack, Cruzfader, MC Xeg, Matozoo, Boss AC, Valete, Sam the Kid, eis alguns dos 
nomes que em Portugal desconfinaram o rap aos bairros ditos problemáticos, levando-o 
para as lojas de discos, para os videoclips e para as bandas sonoras de filmes e 
documentários – AC levou-o também aos coliseus.

Boss AC (Ângelo César), filho de artistas cabo-verdianos (o pintor António Firmino e a 
cantora Ana Firmino), cresceu na zona ribeirinha lisboeta a ver a vida verdadeira a 
acontecer, o que claramente o formou no sentido da sinceridade (e ele gosta desta 
palavra) e da reflexão que toda a actividade artística se deve. E no entanto, quando era 
criança, AC queria ser inventor, embora a propensão para a poesia se tivesse desde cedo 
declarado inadiável nas suas primeirinhas redacções em língua portuguesa. Em meados 
dos anos 80, AC descobriu o hip-hop quando um tio seu lhe ofereceu uma K7 contendo 
uma compilação de temas do chamado braço musical dessa cultura urbana – descoberta 
fundamental que mais tarde o levaria a trabalhar com os Cool Hipnoise, os Da Weasel ou 
General D, e mais à frente a produzir a compilação Rapública (1994), de que foi também 
autor de alguns temas. 

No final de 1997, AC foi aos EUA gravar com a lenda do hip-hop norte-americano, o 
produtor Troy High-tower, os temas que viria a incluir no seu primeiro álbum, Manda 
Chuva (1998) – no qual participaram nomes importantes do hip-hop e da soul afro-
nacionais, caso de Melo D. Nessa altura, AC despede-se do banco onde trabalhava há 
três anos («a rotina, o ontem ser igual a hoje e o hoje igual ao amanhã, eu sabia que não 
era isso que eu queria para a minha vida») – e estava lançada uma carreira ímpar no 
panorama hip-hop português, que fez de AC um dos mais importantes nomes da versão 
tuga dessa cultura (de que fazem também parte o graffiti e o breakdance) que usa o rap 
(rhythm and poetry) para fazer aquilo que desde sempre a define: denunciar, questionar, 
ser uma voz contra – contra o destino, contra a melancolia paralisante, contra a dureza 
dos dias, a injustiça social, a intolerância, o orgulho e o preconceito. 

Se Rimar Contra a Maré (2002), Ritmo, Amor e Palavras (2005), e Preto no Branco (2009) 
confirmaram o inequívoco talento de Boss AC para fazer sucessos comerciais com a sua 
música de génese social, AC para os amigos aproxima-o desses públicos já conquistados: 
os netos, os pais e os avós que por estes dias entoam em coro É sexta-feira – yeah, o 
hino do nosso estertor crítico, parcialmente gravado no estúdio do amigo Rui Veloso, 
descobridor do hit. Um álbum que contou ainda com a colaboração in extremis (uma ida 
para estúdio no derradeiro momento da produção do álbum) do brasileiro Gabriel, o 
Pensador, e de mais algumas estrelas de outros firmamentos, exemplarmente 
demonstrando a capacidade de Boss AC para sem complexos miscigenar o rap, levando-
o até às salas onde habitualmente não é ouvido. (…)  Sarah Adamopoulos


