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       Horas de Vida Perdida 

 

  Horas de vida perdida 

  À procura de viver 

  Vai-se à procura da vida 

  Não a encontra quem quer 

 

  Quem sou eu para dizer 

  Quem sou eu para o saber 

  Nem sei se sou ou não sou 

  Ninguém pode conhecer 

  Isto de ser e não ser 

 

  Sem saber sei entender 

  Assim sei o que não sei 

  Sinto que sou e não sou 

  Entre o que sei e não sei 

  A minha vida gastei 

  Sem conseguir entender 

 

  Ai quem me dera encontrar 

  As rimas da poesia 

  Ai se eu soubesse rimar 

  Tantas coisas que eu dizia 

 

 

     Amália Rodrigues 

 

 

 

Bibliografia: Amália Rodrigues versos edições cotovia, 1997 

    Editorial  

Homenagem a Camilo 

de Oliveira 

Pintura da Amália 

Rodrigues por Pedro 

Leitão (1999) 
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     Ó gente da minha terra 

 

  Ó gente da minha terra 

  Agora é que eu percebi 

  Esta tristeza que trago 

  Foi de vós que a recebi 

 

  É meu e vosso este fado 

  Destino que nos amarra 

  Por mais que seja negado 

  Às cordas de uma guitarra 

 

  Sempre que se ouve um gemido 

  Duma guitarra a cantar 

  Fica-se logo perdido 

  Com vontade de chorar 

 

  E pareceria ternura 

  Se eu me deixasse embalar 

  Era maior a amargura 

  Menos triste o meu cantar 

 

     Amália Rodrigues 

 

Bibliografia: Amália Rodrigues versos edições cotovia, 1997 

 Colabore com a nova edição do “Boletim Infor-

mativo da Casa do Artista”, através das suas histó-

rias, do seu talento, da sua arte.  

 

 Contamos consigo! 
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Noémia Cristina… Um lindo sorriso e uma voz de cristal 

  

A nova estrela do firmamento fadista. 

 

O fado, canção muito portuguesa, duramente atacado por 

uns e tão aplaudido por outros – estes a grande maioria – tem 

mais uma estrela. E se o fado é “canção de vencidos”, como male-

volamente lhe chamaram, digamos que a nova estrela fadista sur-

giu para vencer de forma bem positiva, atraindo a si uma atmosfe-

ra simpática e entusiasta, como dificilmente outra qualquer conse-

guiu… como dificilmente outra qualquer conseguirá! 

Prometedora realidade ou fantasia de jornalista? Felizmente uma feliz realidade 

prometedora esperança de uma grande artista que começa, desde já colhendo os mere-

cidos frutos dum talento que um dia – um dia que não vem longe… se imporá a numero-

sas multidões! Promessa radiante, duma mocidade risonha, que pisou a tablado fadista 

para conquistar retumbante, vitória! Que venceu naturalmente, porque reúne em si a 

graça natural das simples coisas e o encanto belo da arte de cantar com espírito e senti-

mento jamais igualado! 

Chama-se a Noémia Cristina, a nova estrela cintilante do fado português. Os seus 

olhos, brilhantes e encantadores, parecem sorrir quando canta, e , os seus lábios rosa-

dos e risonhos, mostram a alegria transbordante da sua mocidade esbelta, que se trans-

mite a todos que a escutam com interesse e sincera devoção. 

O público já a consagrou e aplaude-a com delírio e loucura, obrigando-a, sempre 

a trisar… 

Real valor do fado português, Noémia Cristina tem a paixão do teatro e espera 

ingressar nele. Possui valor para isso e nada nos admira vê-la em futuro breve, triunfar 

no teatro, como triunfou nos nossos tablados fadistas.  

“Scálabis” apresentando-a aos seus leitores, presta-lhe a homenagem merecida 

pelo seu grande talento e faz votos para que os seus desejos sejam totalmente satisfei-

tos. 

Jack Okay 

 

         Bibliografia: (Jornal “Scálabis” – 13 de Abril 1941) 
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Sopeira das matinés  

 

 O meu rapaz já não vai em fantasias 

 Só quer filmes de aventuras 

 O meu rapaz, gosta da sala vazia 

 E o salão às escuras 

 O meu rapaz quando vê dar um beijinho 

 Começa a torcer a vista 

 O meu rapaz, só fica descansadinho 

 Em fazer como o artista 

 Quando estamos entretidos 

 Nem que muitos tiros haja 

 Não damos fé dos bandidos 

 Nem de entrar o pai da gaja 

 Pode morrer o galã 

 Pode o filme ser de estalo 

 Só olhamos para o ecrã 

 Quando chega o intervalo! …  

 

    Repertório de Linita Marques 

    Letra e Música: Avelino Carneiro 
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Os maestros que conheci 

 O maestro Frederico de Freitas, nasceu em Lisboa, a 15 de Novembro de 1902 e veio 

a falecer a 12 de Janeiro de 1980, na mesma cidade. 

 É fascinante consultar na internet o percurso musical deste talentoso maestro, mas 

tentarei explicar, porque foi uma das maiores figuras musicais que ficam para a nossa história 

artística. 

 Iniciou os seus estudos musicais com a sua mãe, Elvira Cândida de Freitas, distinta 

pianista e discípula de Francisco Brás e de Francisco Lacerda. 

 Aos 13 anos de idade entrou no Conservatório Nacional de Lisboa, instituição onde 

estudou piano e violino com Alex Bettencourt, ciências musicais com Luis de Freitas Branco,  

harmonia com José Henrique dos Santos, contraponto, fuga e alta competição com António 

Costa Ferreira. Três anos depois, em 1918, surgiram as suas primeiras obras. Duas “Avé 

Marias” em homenagem a Nossa Senhora. Será longo o percurso musical, mas quero dizer 

que como compositor e chefe de orquestra, é um dos maiores que tivemos.  

 Da música religiosa, opereta e teatro ligeiro, fez tudo. É o autor da partitura do filme 

“A Severa”, de Leitão de Barros. Escreveu todos os géneros musicais, incluindo música para 

o cinema, depois de concluir com distinção os cursos de composição e chefe de orquestra. 

Foi um dos mais populares de sempre no cinema português.  

 Foi um compositor que abarca todos os géneros e um dos sócio fundadores (nº 11 em 

1925 no SECTP - Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses), que em 

1970 passou a chamar-se SPA (Sociedade Portuguesa de Autores).  

 A sua filha, maestrina Elvira de Freitas, seguiu as pisadas do seu pai. Tirou os cursos 

superiores de Música. Eu tive o privilégio de a ver dirigir a orquestra da Radiodifusão Portu-

guesa. Era uma figurinha gentil, que pegava na batuta e tinha a orquestra na mão. Parece que 

a estou a ver… 

 Mais tarde fizemo-nos amigas aqui na Casa do Artista, pois esteve cá por duas vezes.  

Tinha um cão muito amigo e teve que o deixar no canil. Às vezes ia buscá-lo, passavam as 

férias na casa de verão que ela tinha em Colares e acabou por ir para casa com o seu amigui-

nho de quatro patas. Senti muito a falta dela aqui, pois as nossas conversas eram interessan-

tes. Por telefone sabíamos uma da outra, até que nos deixou, e onde estiver, vamos encontrar 

aqueles que amámos aqui.  

 

          Nini Remartinez 
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De S. Bento até Belém 

 

   Sem a foice e o martelo 

   Vai a sorte do azar 

   Já tivemos um Marcelo 

   A seguir ao Salazar 

 

   Não sinto grande saudade 

   Nem tenho encantos mil 

   Ele morava em Alvalade 

   De Góis ao pé de Arganil 

 

   Já vivi aquele momento 

   Candelabros e Salões 

   No Palácio de S. Bento 

   E nas grandes recepções 

 

   Com um pouco ar de pedante 

   Cara de pouca alegria 

   Senhora muito elegante 

   Sua filha Ana Maria 

 

   Com silêncio interrompido 

   A manter a tradição 

   Lindo vestido comprido 

   Tanta vez na Televisão 

 

   Ainda a vi este ano 

   Gosto de a ouvir falar 

   Ana Maria Caetano 

  Lá foi com o pai passear 

 

   Marcelo e a sua quezília 

   Mas que grande maravilha 

   Nas conversas em família 

   E nas viagens com a filha 

 

   Caetano foi cantar Abril 

   Era um grande Senhor 

   Nunca mais veio do Brasil 

   Nem morto Senhor Professor 

 

   Quando chove leva a capa 

   Com voz rouca e alguma tosse 

  Ficou na casa da Lapa 

   No dia em que tomou posse 

 

   Acho tanta piada 

   Ele tem graça demais 

   Mora com a Célia criada 

   Lá na casa de Cascais 

 

   Risonho e triste também 

   Alegre, é povo é gente 

   Vai aos pastéis de Belém 

   E também é Presidente 

 

   Foi Setembro não foi Maio 

   Vieram cá cortar a fita 

  Com o Dr. Jorge Sampaio 

   Veio a Maria José Ritta 
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  Quem escorrega também cai 

  Ele fez um lindo trabalho 

  Foi a Belém e foi pai 

  Grande General Ramalho 

 

  Cheiravam muito a bafio 

  Já pertencem ao passado 

  Adeus casal algarvio 

  O genro vive do Fado 

 

  De Rei só tinha ares 

  Esperto como um raposo 

  Bem fixe o Mário Soares 

  E muito astuta a Barroso 

 

  Blindada era a ramôna 

  Ele era um bom rapaz 

  Muito magrinho o Carmona 

  Todo de branco o Thomáz 

 

  Alguns momentos felizes 

  Digo eu por represália 

  Nos almoços com as actrizes 

  No grande Salão com a Amália 

 

  Com meninos e amores 

  Mas que grande fantochada 

  No terraço os jogadores 

  Nesta visita guiada 

 

  Gostava de lá ir também 

  Visitar o S. Bentinho 

  Lanchar pastéis de Belém 

  O Marcelo mais o Coutinho 

 

  Vou falar ao Marcelo no animador 

  Quando eu for reunir a Belém de Portugal 

  Vou dizer que o filho de Coimbra é já doutor 

  Parabéns! Rainha Santa Cultural 

   Autor: Júlio Coutinho  

Este pessoal do meu tempo, também 

envelheceu! 

 

Os nossos favoritos são agora também 

idosos 
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Silêncio, vai falar-se de Fado!         (ou não?) 

Salvé 23/07/2016 

 

Camilo Venâncio de Oliveira, faria 92 anos nesta data, se não 

tivesse falecido 21 dias antes.  

A jovem actriz e viúva Paula Marcelo organizou um jantar come-

morativo do evento para o qual convidou personalidades que mais de per-

to com ele conviveram. Tem um filho (Cami), fruto da sua relação com a 

cantatriz Io Appolloni e esta foi uma das convidadas que marcou a dife-

rença ao ler a carta que escreveu para a viúva: “Minha querida Paula Marcelo”; 

Acho que tiveste a sorte de “apanhar” o Camilo (ou ele te apanhou a ti? …) no melhor 

período da vida dele, mais maduro, mais equilibrado, mais sereno. Tiveste-o por inteiro! Dedicaste

-lhe a tua vida, desde os 16 anos. 

Eu sei que este é um momento muito difícil para ti. Podes contar com a minha Amizade – 

sempre. Uma nova vida vai chegar para ti. 

Io Appolloni 

 

 Conheci o Camilo, 

quando ele integrava o elenco 

do teatro Rafael D`Oliveira. 

 Cruzámo-nos “na estra-

da” várias vezes e também com 

a irmã, Zurita D`Oliveira, que 

se acompanhava à viola. Aliás 

Camilo também tocava viola e 

bateria. 

 Mais tarde (1971) participei no Teatro ABC, no Parque Mayer, na revista “Alto lá com 

elas”, com Camilo, Ivone, Tony e Appolloni como cabeças de cartaz, sendo o Camilo o diretor de 

cena. Este cargo provocou certa tensão, que Camilo resolveu assim: “Com o Pedro não há proble-

mas, claro, ele também dirige espetáculos…” Camilo era dos poucos que sabiam muito. RIP 

Pedro Machado 

N.B. 

Termina aqui a minha colaboração com a rúbrica “Silêncio, vai falar-se de fado!” de Pedro 

Machado. 

Segue-se “ Pedro Machado                  Show €u” 
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        Cabanas de Palmela 
                                                                                                15 de Março 2015 

 Totó, se calhar o maior comediante Italiano do século vinte, foi votado ao ostracis-

mo durante décadas. Os críticos intelectuais consideravam-no um género menor. 

 Agora...agora vamos ver os seus filmes e o perfeito que aquilo é! 

 A construção da personagem, os tempos de representação, os ritmos, os gags, tudo 

perfeito. Resultado do grande actor que ele era. 

 Não foi reconhecido na altura mas muito, muito tempo depois. 

 Façamos justiça e reconhecemos o talento do artista enquanto for vivo. 

 Agora estou a falar do Camilo. 

 Claro que o público – que não é estúpido nem pedante – reconheceu o seu talento 

desde sempre. Sempre o admirou e sempre foi vê-lo tanto no Teatro como na Televisão. 

 Daqui a vinte anos, voltamos a ver “Camilo e filho” e vocês vão ver a perfeição que 

aquilo tem. 

 Tenho pena que não tenha ficado gravado o dueto que fiz com o Camilo na revista 

“Sopa no mel” Teatro Maria Vitoria 1965. O Dueto chamava-se “A alfândega”, onde o 

Camilo fazia de guarda da alfândega. 

 Passado cinquenta anos, ainda tenho na memória a sua composição, o seu “ bone-

co”. A colocação da voz, os ritmos, os tempos, os olhares, as “buchas”. Não havia dia que 

não me desmanchasse a rir. Não devia, mas era irresistível. Muito metié naturalmente, mas 

com talento se nasce. 

 Obrigada Camilo pelo prazer que nos deste, pelas gargalhadas que nos provocaste, 

pelo deslumbramento que provocaram as tuas composições (memorável o Ramalho Eanes, 

só um exemplo). Nunca te esqueceste que o teu alvo era o público, nunca te preocupaste 

em agradar aos críticos. E tinhas razão. O público é mais importante que os críticos. 

 Os críticos deram o braço a torcer com o Totó que agora é divinizado. 

 Tu não precisaste de passar por isso. És amado, respeitado. O teu público nunca te 

virou as costas, porque tu nunca o defraudaste 

 Amor com amor se paga, pois então. 

 

          IO APPOLLONI 

CARTA a CAMILO                                                               
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Cantinho do Amor 

 

 Olá amigos, estamos no Verão! 

Já todos o sabem, não é novidade para ninguém! Mas nem todos o aproveitam por 

variadíssimas razões… Contudo, o Verão não é de facto uma estação romântica, como a 

Primavera a desabrochar ou o melancólico Outono, mas tem vida, tem sol, alegria de viver 

e o desejo de aproveitar ao máximo! … 

E a propósito da vida, falamos de amor. E falando de amor vem também a propósi-

to o nosso “Cantinho”! Isso, o “Cantinho do Amor”, ainda se lembram dele? 

Apadrinhando os poetas românticos num hino à vida, ao amor vivido em toda a 

sua plenitude. 

Poetas da Vida! Poetas do amor! Poetas das nossas ilusões perdidas ou achadas? 

Quem sabe? … 

 

 

  O que eu desejei às vezes 

  Diante do teu olhar 

  Diante da tua boca! 

 

  Quase que choro de pena 

  Medindo aquela ansiedade 

  Pela de hoje – que é tão pouca! … 

 

  Tão pouca que nem existe. 

 

  De tudo quanto nós fomos 

  Apenas sei que sou triste. 
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  Anda um ai na minha vida 

  Que me lembra, a cada passo 

  A distância que separa 

  O que eu digo, do que eu faço… 

 

  Quem mo deu, 

  - Partiu! 

  Deixou-me na agrura 

  Interminável e fria 

  De ter de o guardar 

  Como único recurso 

  De poder viver ainda! … 

 

  Anda um ai na minha vida 

  Como lágrima que passa  

  Que passa – Mas que não finda… 

 

  Dizê-lo – nada lucrava 

  Guardá-lo? – Morro a senti-lo 

  Anda um ai na minha vida 

  Que me lembra a cada passo 

  A distância que separa 

  O que eu digo do que eu faço. 

 

      António Botto 

 

 

 Depois desta beleza, deste jogo de sentimentos e palavras ficamos silenciosos a pen-

sar. Nada há para dizer senão saborear o valor das palavras e os sentimentos descritos! 

 Bem-Hajam os poetas! Meditemos nas suas fantasias, no seu lirismo! … Meditemos! 

…   

 

JF 
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SAUDADE e ALEGRIA 

  Nestes últimos tempos tenho-me interrogado sobre os verdadeiros significados de Sauda-

de e Alegria e eis se não quando descobri de forma clara o que é a verdadeira saudade e a verda-

deira alegria. 

 Descobri que: 

 

 SAUDADE é: 

 

 Não tocar, todas as Segundas Feiras, à campainha da CASA do ARTISTA para me abri-

rem a cancela da entrada; 

Não pedir, todas as Segundas Feiras, à Ana, na recepção da CASA do ARTISTA, a chave 

da sala 203; 

Deixar de percorrer, com chuva ou com sol, aquele belo pátio do caramanchão a caminho 

da referida sala; 

Deixar de carregar no botão do elevador que me conduzia ao segundo piso; 

Deixar de ver, uma sala cheia de amigos, como acontecia no início, ou menos cheia, mas 

com valentes resistentes, como foi no fim; 

Deixar de sentir a grande disponibilidade da Luísa para me ajudar em tudo o que era neces-

sário; 

Deixar de ver a Luísa sempre disposta a ajudar os colegas; 

Deixar de ver o Afonso Henriques ávido de aprender; 

Deixar de ver o Boni, muitas vezes com dificuldades de saúde, com uma vontade enorme 

de aprofundar o que já sabia; 

Deixar de ver o Pedro, apesar da doença, a não desistir; 

Deixar de ver aquelas grandes MULHERES Nini e Julieta, que, apesar da dificuldade enor-

me de mobilidade insistiram até ao limite; 

Deixar de ver todas e todos os outros que com maior ou menor esforço tentaram não deixar 

passar ao lado as novas tecnologias; 

DEIXAR DE VER PARA SEMPRE TODOS OS QUE PARTIRAM; MAS QUE 

JAMAIS SAIRÃO DO MEU CORAÇÃO; 

Enfim, deixar de entrar nessa “CASA”, que é de todos os que contribuíram, de uma manei-

ra ou de outra, para semear cultura, tão mal tratada nestes últimos tempos. 

                               

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qdS0vcvNAhXIDMAKHUjuDzoQjRwIBw&url=http://www.tangoe-motion.net/pt/locais/casa-do-artista.html&psig=AFQjCNGhCiYMT2TUiXC8gQIbK2Ybk7SBzg&ust=1467229288422455
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ALEGRIA é: 

 

Ver que o Afonso Henriques consegue escrever um livro com a ajuda de um computa-

dor; 

Ver que a Luísa consegue fazer obras de arte no Paint; 

Ver que o Boni consegue mais facilmente comunicar com a família que está longe; 

Ver que a Nini utiliza o correio electrónico como usava as cartas antigas; 

Ver que todos ou quase todos se servem correctamente das redes sociais. 

 

 Para terminar não podia deixar de agradecer ao Luís Aleluia e à saudosa Linda Silva a 

oportunidade que me deram para eu descobrir o significado das palavras SAUDADE e 

ALEGRIA. 

 

PS- Para o Ricardo um grande obrigado pela sua preciosa colaboração. 

 

Professor Gouveia de Carvalho 

 



Página 14 Boletim Informativo da Casa do Artista 

Carmen Miranda nasceu em Marco de Canavezes, foi 

para o Rio de Janeiro com 10 meses, tornou-se num fenómeno 

da música no Brasil nos anos 30 e triunfou na Broadway e em 

Hollywood nos anos 40 e 50. Nunca abdicou da nacionalidade 

portuguesa.  

Pouco tempo depois de Carmen Miranda ter feito a sua 

estreia na Broadway na revista musical “Streets of Paris”, no 

Teatro Broadhurst, acompanhada pelo Bando da Lua, a 19 de 

Junho de 1939, e ter levado apenas seis minutos (o tempo da sua 

atuação) a tornar-se numa celebridade nos EUA, Carmen 

Miranda recebeu, no camarim, a visita do Almirante Gago Cou-

tinho. E, segundo Ruy Castro conta na sua biografia Carmen, 

este, ao saber que ela tinha nascido em Portugal, perguntou-lhe: “Portanto, minha filha, porque é que 

não canta um fado ou um vira, em vez de sambas? E em vez de “O que é que a baiana tem?”, por que 

é que não canta “O que é que a menina do Minho tem?”. Apesar de nunca ter acedido ao desajusta-

do desejo de Gago Coutinho, Carmen Miranda jamais abdicou da sua nacionalidade portuguesa.  

Tornou-se numa das maiores vozes da história da música brasileira a “Pequena Notável”, nos 

anos 30. E depois, nos anos 40 e 50, instalada nos EUA como a “Bomba Brasileira”, brilhou na 

Broadway, em Hollywood e nas maiores salas de espetáculo americanas e da Europa.  

E sempre resistiu à vontade de Hollywood para que cantasse em espanhol, insistindo em fazê-

lo sempre na sua língua natal. “Eu tenho as curvas do Brasil e canto em português”, dizia. 

Foi no Rio de Janeiro, em 1929, que Carmen Miranda gravou o primeiro disco, sob a égide 

do compositor, músico e professor de canto Josué de Barros. Em 1930 teve o primeiro êxito com Taí, 

que vendeu 35 mil discos, que levou a imprensa a chamar-lhe “a maior cantora brasileira”. Em 1933 

tornou-se na primeira cantora da rádio com contrato, e fez a primeira digressão no estrangeiro, à 

Argentina. 

Em 1939, populariza o seu grande êxito “O que é que a baiana tem?”, e que foi o seu passa-

porte para a Broadway, acompanhada pelo inseparável Bando da Lua. De imediato tornou-se numa 

estrela dos EUA e de Hollywood.  

Bananas, ananases e outros frutos tropicais, mas também tecidos, plumas, coroas, chapéus-de

-sol e até um sol faziam parte das decorações extravagantes turbantes de Carmen Miranda. Casa tur-

bante pesava em média dois quilos e meio. 

Carmen Miranda faleceu a 5 de Agosto de 1955, em sua casa no Brasil. Tinha 46 anos. 

 

Bibliografia: Recorte de um jornal que saiu na altura do Centenário da sua morte – Agosto 

de 2005 

A Portuguesa mais famosa de sempre 
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Costa de Prata 

  Venha do Norte 

  Venha do Sul 

  Inverno-verão 

  Sempre amigo 

  Nesta região 

  Será recebido 

  Gente do litoral 

  Irmãos acolhe 

  Razão de raça 

  Condão de Portugal 

  Costa de Prata 

  Na Rota do Sol 

  De céu azul 

  Venha do norte 

  Venha do sul 

  Mão aberta 

  A quem chega 

  Bater do coração 

  Os aconchega 

  Longo abraço 

  E quem parte 

  Desata o laço 

  Até à próxima 

  Com saudade! … 

  Venha do Norte  

  Venha do Sul 

  Não importa 

  Sentirá o canto 

  Por toda a costa 

  Hino de alegria 

  Lugar de espanto 

  Campos de Leiria 

  Terra e mar 

  Natureza amada 

  Lençol de areia 

  De prata bordada 

  Calor de candeia 

  Debaixo dos pés 

  Vozes remotas 

  Espumas marés 

  Ritos ancestrais 

  Regar d´hortas  

  Entre pinhais 

  Trovas cantadas 

  Por vales montes 

  Ecos de fadas 

  Correr de fontes 

  Pão de rosas 

  Da Rainha Santa 

  Lançai o penisco 

  Sementes tanta 

  Às terras de Ulmar 

  A pequena raiz 

  Fará lembrar 

  Meu poeta lavrador 

  El Rei Dom Diniz! … 

 

  Venha do Norte 

  Venha do Sul 

  De todo o mundo 

  Ao mar salgado 

  Pele queimada 

  Presente passado 

  Em cada braçada 

  Manhãs de iodo 

  Pisar de carumas 

  Cair de sol-posto 

  Chegar de gaivotas 

  Barcas nas brumas 

  Voar de gaivinas 

  Sentir no rosto 

  Beijos neblinas 

  - Ó fecunda terra 

  Partir sem mágoa 

  Amor sem guerra 

  Duma gota d´água 

  Em nós renasça 

  Fontes e rios 

  Sem desgraça 

  Em cada gesto 

  Um abrir de mão 

  Tal uma oração 

  De promessa dada 

  … Esteja longe 

  Esteja perto 

  Há-de voltar 

  À Rota do Sol 

  À Costa de Prata! 

 

 

          Autor: Joaquim Samora  

 

 

 

 



Estrada da Pontinha, 7 
1600-582 Lisboa 

Tel: 217110890 
Fax: 217110898 

Correio eletrónico:  
Geral@casadoartista.net 

 A APOIARTE/CASA DO ARTISTA—Associação de Apoio aos 

Artistas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), des-

tinada a apoiar e dignificar aqueles que exerçam ou tenham exercido fun-

ções relacionadas com a atividade do espetáculo nas áreas das artes céni-

cas, da televisão, do cinema e da rádio. 

 A Residência, o Teatro Armando Cortez, a Galeria Raul Solnado 

e o Centro de Formação constituem as várias valências de apoio e desen-

volvimento dos objetivos definidos na sua génese. Abrangida pela Lei do 

Mecenato Cultural, tem contado com vários apoios que, de algum modo, 

nos têm ajudado a contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 

todos os residentes nesta Casa do Artista.  
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Agenda Cultural 

Na sala Beatriz Costa: 

Apresentação do “Boletim Informativo da Casa do Artista”, no dia 2 de Agosto 

2016 (terça-feira), às 15 horas; 

Melodias de Sempre, com José Manuel Morais, no dia 4 de Agosto 2016 (quinta

-feira), às 15 horas; 

Apresentação do projeto MAE (Movimento, Arte e Experiência”, com leituras 

encenadas no dia 5 de Agosto 2016 (sexta-feira), pelas 15 horas; 

Visualização do documentário “Façam o Favor de Ser Felizes—Homenagem a 

Raul Solnado”, no dia 8 de Agosto 2016 (segunda-feira); 

Recital de Poesia, com a actriz Io Appolloni, no dia 9 de Agosto 2016 (terça-

feira), às 15 horas; 

Visualização do espectáculo a Grande Ópera “A Flauta Mágica” de Wolfgang 

Amadeus Mozart, no dia 10 de Agosto 2016 (quarta-feira), às 15 horas; 

Visita ao Museu da RTP, no dia 11 de Agosto 2016 (quinta-feira), com saída da 

Casa do Artista às 14 horas; 

Visualização do documentário “Diana—a verdadeira história”, realizado pela 

revista CARAS, no dia 31 de Agosto 2016 (quarta-feira); 

Sessão de musicoterapia: “Canto, dança e movimento”, diariamente; 

Terapia de Reminiscência e Gestão das Emoções com Séniores (trabalhar com 

as pessoas através das memórias, fotografias, vídeos, música e escrita criativa). 
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