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A Casa do Artista celebrou no passado dia 5 de Maio 2017 o seu aniversário. Recordamos o escritor, poeta, actor, encenador e dramaturgo Dr. Couto Viana.

A CASA DO ARTISTA
Toda a velhice sofre os males da solidão;
A ausência da presença atenta e carinhosa
Que partilhe a saudade; o apertar, na mão,
A mão que, em cada dia, nos traga o pão e a rosa;
O amparo a quem recorra, numa noite assustada,
Pelo inferno das dores, de evocações sombrias;
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Pudesse esta velhice encontrar uma Casa
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De convívio sem par, alegre confiança,
Que lhe seja, no Inverno, o conforto da brasa
E soe a Primavera, como um rir de criança,
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Onde vá folhear o álbum do passado,
Com antigos colegas, na comunhão das almas,
Subindo, reverente, ao altar do tablado,
Lembrando apoteoses, entre coroas e palmas.
Mas, onde está tal Casa, ideal de quem sofre
A indiferença cruel, a amarga ingratidão?
Nenhum tesoiro, assim, se conserva num cofre!
Um ideal, assim, mora no coração!
Chama-se CORAÇÃO a Casa do Artista,
Que ninguém permite, ao velho, envelhecer;
Onde se oferece um lar, pra que a família exista!
Onde, entre amor e paz, vale a pena viver!

Casa do Artista
(29.10.2000)
António Manuel Couto Viana

DEFINIÇÃO
Uns dias pintando
Outros escrevendo
Também passeando
Assim vou vivendo
Rainha não sou
Às vezes Princesa
Piropos disseram
Hoje, velhinha,
Saudosa sou
Humilde e vaidosa.
Autora: Lila
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Mais uma conversa sobre o Caramanchão

(Caramanchão no Jardim da Casa do Artista)
Como é sabido há anos, quando cheguei à Casa do Artista ia sentar-me num dos bancos à
sombra do caramanchão.
Sentia-me bem como quando era criança e falava com tudo o que me rodeava, e tenho
pena de não conseguir fazer um poema a expressar o que sentia, de ser poetisa. É um dom que
nasce com a pessoa. No entanto, talvez os meus sentimentos ultrapassem essa falta.
Conheci aqui pessoas muito interessantes. Criei amizades com a Nella Maissa (pianista) e
o Manuel Couto Viana, pessoa muito conhecida no meio artístico e intelectual.
A princípio achava-o com um certo ar arrogante, mas que depois verifiquei ter-me enganado. Aconteceu uma coisa bastante curiosa, é que ele reparou que eu me expressava a escrever ao
caramanchão. Há dias li coisas feitas por ele ao caramanchão, que guardei e tinha muito espírito.
Era filho de uma senhora espanhola, e nasceu em Viana do Castelo. Quando já estava pior de saúde, veio cá um grupo de folclórico de Viana do Castelo cantar e dançar para ele, que da sua janela
do quarto 304 assistiu a essa linda homenagem. Tenho recordações de muitas pessoas que conheci
cá e sinto que enriqueci com elas. Penso colaborar para as próximas edições do “Boletim Informativo da Casa do Artista”, com textos recordando algumas dessas pessoas.
Ainda recordando o Couto Viana ele gostava de zarzuelas e como tenho algumas, ele
vinha ver ao meu quarto e cantávamos os dois.
Autora: Nini Remartinez
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FACTOS Y FICCIONISMO
Afonso Henriques
(Cena numa aldeia beirã que foi foral de Egas Moniz, o aio de D. Afonso Henriques)
TELMO --- Olá, ti-Clorinda.
Ti-CLORINDA --- Bons dias, Telmito. Acordou com a madrugada?
TELMO--- Acordei com a avó.
Ti-CLORINDA --- A senhora Felicidade sempre madrugou mais que o sol.
TELMO --- O sol até devia sentir vergonha.
Ti-CLORINDA --- Cumpre com o que lhe Deus manda, não pode sentir vergonha. Agradeço as calças que deu ao meu Tónio. Fica mesmo um janota
TELMO --- Eu é que agradeço a galinha que me mandou.
Ti-CLORINDA --- Não é caso para tanto.
TELMO --- Era tenrinha. O meu avô chamou-lhe um figo.
Ti-CLORINDA --- Diabos o levem. Vou mandar outra. Mas só para si. Vai à caça com esta morrinha?
TELMO --- É só uma volta pelos cabeços.
Ti-CLORINDA --- Anteontem foi um dia de Deus. Um sol soalheiro. Sequei duas rasas de milho.
TELMO --- À noite fez um luar… Fiquei a ouvir os restolhos do gado. Os pios das corujas. E olhei a
Lua com os binóculos do avô.
Ti-CLORINDA --- Vida santa, a dos estudos.
TELMO (num rompante) --- A ti-Clorinda já viu a Lua com uns binóculos? Vêm-se montanhas, crateras. Parece um pedaço de lama em que muitas bolhas, ao rebentar, deixassem buracos. Quando
calhar, mostro-lhe. Sonho com o dia em que o homem vai chegar à Lua.
Ti-CLORINDA --- Sempre com a mania dos voos. Não lhe ficou de emenda, quando julgou que
podia voar com aquelas asas de pano? Pregou-nos um destes sustos… Tenho a impressão que já não
se lembra qual o braço que partiu.
TELMO --- Isso não tem nada a ver com os sonhos de agora.
Ti-CLORINDA --- Tem sim, tem. Tem muito a ver, digo-lho eu. Foi um aviso de Deus.
TELMO --- Aviso de Deus, ou não, continuo a sonhar.
Ti-CLORINDA (perentória) --- Impossível alcançar-se a Lua, digo-lho eu.
TELMO --- Ora, Ti-Clorinda. Ainda nós dois havemos de lá ir num grande pássaro de ferro.
Ti-CLORINDA --- Os mistérios de Deus só a Deus pertencem. Ninguém os devassa. E na Lua há
muito mal que Deus não quer que a gente saiba. Foi lá que o anjo negro se escondeu ao fugir dos
arcanjos e lá deitou muita maldição.
Ti-CLORIDA --- Basta a Deus não querer para o homem não chegar aonde Deus não quer. Deus disse à Lua: «Os teus sortilégios ficarão para sempre com os monstros que te habitam». É por isso que a
Lua anda sempre mergulhada no fogo, ora nas trevas, para espelho do purgatório e do que vai no
inferno. Sei que o Telmito tem estado na mangação…
TELMO --- Não, Ti-Clorinda! Falo muito a sério.
Ti-CLORINDA --- Não diga tolices. Os livros que lê turvam-lhe a inteligência.
TELMO --- São livros da ciência.
Ti-CLORINDA --- A verdadeira ciência é a de Deus. Só Ele é que gera ciência. E só a que Deus
determina é a que chega até ao homem.
TELMO --- Verdades, verdades que os sábios descobrem, Ti-Clorinda.
Ti-CLORINDA --- Quais verdades! Já reparou que o catavento só rodopia quando o vento sopra na
crista do galo? Assim é o homem: só pode pensar as verdades que Deus lhe põe no miolo.
TELMO --- Inspiração de Deus ou não, os sábios são os meus guias.
TI-CLORINDA --- Não deve ler esses livros. Por menos, Deus arrasou Sodoma. Não tarda, arrasa o
mundo.
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TELMO --- Ora! Em menos tempo que Ti-Clorinda a arejar o centeio, o homem vai alcançar a Lua
e as estrelas.
Ti-CLORINDA --- Quê! O homem tocar na alma dos mortos?
TELMO --- Almas, ou só estrelas, o homem vai alcançá-las.
Ti-CLORINDA --- Conte-me dessas quando o rio Paiva correr do mar para trepar a montanha.
TELMO --- Ti-Clorinda não compreende. Não pode compreender.
Ti-CLORINDA --- Compreendo, compreendo. Compreendo que o que pensa é almotolia sem pingo de azeite.
TELMO --- Qualquer dia vou atestá-la com óleos da catequese.
Ti-CLORINDA --- E digo-lhe mais! O homem está preso como uma estaca ao barro de que foi
moldado.
TELMO --- E logo eu! Bela estaca de feijoca.
TI-CLORINDA --- E nada pode livrá-lo do desígnio. Que o bom Deus, bom pai atento, pôs as
ordens a um canto ao homem. Só a alma voará, pi afora, até alcançar as estrelas. Mas evitará a
Lua. O corpo, esse, barro que é, queda-se no barro.
TELMO --- Tenho fé, Ti-Clorinda.
Ti-CLORINDA --- Não diga tolices. A fé é para Deus.
TELMO --- O que Ti-Clorinda diz da Lua está errado. Não quero ofendê-la, mas é tudo medos
inventados.
Ti-CLORINDA --- Medos… Quais medos?
TELMO --- A Ti-Clorinda não pode compreender, desculpe.
Ti-CLORINDA --- Olhe! Guiei os meus filhos na obediência, e a temerem a Deus e a rezar. O
Tónio saiu-me um burro, um-alminha sem miolo. Mas governa a vida na latoaria, a deitar pingos
de solda nos regadores e funis. O outro deu num nabo: corta barbas e cabelos, a sessenta medidas
por ano, uma medida por freguês. São ambos católicos. Sabem o caminho que lhes ensinei: o Bem,
como praticá-lo; o Mal, como evitá-lo. No dia do Juízo, o anjo da guarda, que é uma pombinha
branca pousada num ombro de Deus, e o anjo negro, o enviado de Lucifer a roer os atilhos das sandálias de Deus, acontece o ajuste de contas prometido. A gente morre, mas só o espírito é que voa.
É por isso que durante vinte e quatro horas não se pode levar o corpo a enterrar: pode a alma ainda
não ter voado. Que Deus está sempre por cima de nós. É como o correr de nuvem: colérico e raivoso, quando os nossos pecados são muitos, ora brandinho, sereno como agulha de pinhal. Mas sempre por cima de nós a lembrar-nos o seu Poder. Assim é que o cemitério está num alto: os corpos
dos nossos mortos, rodeados de aciprestes que é a árvore do luto, estão mais junto d’Ele enquanto a
boa terra os vai comendo. Mas não enxergam Deus. Só a alma tem esse privilégio. Deus pergunta:
«Conheces-Me?» Como é que a alma pode conhecê-Lo, se nunca O viu? Ela responde a tudo que
não. Cumpriste as minhas leis? Não te enviei o meu Filho, que te deixou os Apóstolos para te ensinarem, e os sinos para te lembrarem as obrigações?» Ora, a alma não estando em graça, não é perdoada e o anjo negro arrasta-a. Bem pode gritar e chamar: o ouvido de Deus é surdo. E mal seria
que assim não fosse.

Colabore com a nova edição do “Boletim Informativo da Casa do Artista”, através das suas histórias, do seu talento, da sua arte.
Contamos consigo!
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Erva Venenosa
Bem-vindo sejas ó viajante
Parece uma rosa

Sejam quais forem teus ofícios

De longe é formosa

Aqui te sentirás um amante

É toda recalcada

Entre amigos, comícios e bebicios…

A alegria alheia a incomoda
Venenosa é é é…
Erva venenosa é é é…
É pior do que cobra-cascavel
O seu veneno é cruel…
De longe não é feia…

Come, bebe e ama bem a vida
Esta de tão curta não vale o tédio
Mais vale a loucura de uma bebida
Que mil mezinhas sem remédio…

Tem voz de uma sereia
Cuidado não lhe toque

Não te zangues, a vida não tem resto

Ela é má, pode até levar um choque

A tristeza é uma letra com vencimento

Venenosa é é é

Deixa-a e que vá para protesto

Erva venenosa é é é

E vai bebendo o resto do teu tempo…

É pior do que cobra-cascavel
O seu veneno é cruel

Autor: Joaquim Samora

Perigosa como louca
Rasgada tem a boca
Parece uma bruxa, um anjo mau
Estraga todo o mundo
Não para um segundo
Trazer maldade é o seu ideal

“Cada um é como
Deus o fez, mas

É como um cão danado
Seu grito é abafado
É vil é mentirosa
Deus do céu como ela é mentirosa
(Do baio baio baio)

muitas vezes é ainda
pior:”

(Jerry Leiber – versão brasileira D.R.)
Repertório de Maria Candal
Acompanhada por Correia Martins e
seu conjunto.

Miguel Cervantes
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Fados e guitarradas
Vai para 16 anos que cá vivo nesta Casa. Têm passado por nós muitos nomes da chamada
Canção Nacional. Uns de visita, outros residentes e alguns por pouca permanência, mas todos
Sócios da “Casa do Artista”. Não só fadistas, mas também músicos de fado; tais como: Pedro
Machado, Mestre José Fontes Rocha, José Maria de Carvalho, Avelino do Carmo, Argentina
Santos, Ada de Castro, Deolinda Rodrigues, Fernanda Maria, Maria Augusta, Márcia Condessa,
António Mourão, Celeste Rodrigues, Maria Armanda, Marina Rosa, Fernanda Santos, Cidaliza
do Carmo, Mariema, Ilda Gouveia, Lenita Gentil, Cidália Moreira, Isabel de Oliveira, Carlos do
Carmo, Isabel Pinheiro, Laurinda Gonçalves, Sara Reis, Teresa Silva Carvalho, Fernando Maurício, Maria Amélia Proença, José Manuel Neto, Noémia Cristina, Mafalda Taborda, Anita Guerreiro, Quinita Gomes, Lourdes Maria, Dórita Diniz, Florinda Maria, Adelina Ramos, Ana Adelaide, Julieta Reis, Alice Maria, etc. Entre muitos outros nomes que agora não me lembra mais.
Mas já chega para termos uma ideia.
Vou falar hoje nesta rúbrica de fados e fadistas de uma grande Senhora do fado que vive
aqui com a gente. É a D. Argentina Santos, vive cá com o seu companheiro de muitos anos, o viola José Maria de Carvalho. Foi dona da “Parreirinha de Alfama”, uma Casa Típica no Beco do
Espírito Santo, ao Chafariz de Dentro em frente ao Museu do Fado. Esta fadista nasceu em pleno
coração da Mouraria na Rua João do Outeiro, tem lá por cima da porta uma lápida da Câmara a
assinalar o seu nascimento. O Cavaco Silva então Presidente da República também a condecorou.
Ficou sem mãe tinha 7 anos e vivia com uma irmã de 12 anos.
Sofreu muito, comeu o pão que o diabo amassou. Passou em criança muito na vida, trabalhou no duro, no cais da Ribeira nova junto à praia. Na limpeza dos barcos com outras mulheres.
Um dia mais tarde, depois deste trabalho duro nos navios veio trabalhar numa peixaria duma amiga na Rua de S. Miguel em Alfama. Chegou a ter uma quota na Sociedade e mais tarde a convite
do fadista e empresário de fado Alberto Costa foi como cozinheira trabalhar na Parreirinha. Um
dia mostrou vontade de cantar e cantou. E em boa hora o fez, que naquele momento nasceu uma
grande fadista com um estilo próprio. O seu modo de cantar fado. É como se fosse um pregão e ao
mesmo tempo uma reza. Por morte de Alberto Costa, a D. Argentina além de ótima cozinheira,
todas as noites cantava na Casa de Fados. E era a dona da casa. Por lá passaram grandes nomes
tais como: Celeste Rodrigues, Lina Maria Alves, José Maria de Carvalho, Luis Tomar, Fernanda
Santos, etc. correu a cantar todo o estrangeiro e pela mão de Carlos do Carmo que lhe chama tia
Argentina cantou pela primeira vez fora da Parreirinha, foi no Coliseu, estava à cunha e foi uma
atuação que lhe valeu grandes salvas de palmas e lindos ramos de flores. Ela merece.
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Criou um menino com muito amor, filho dum guitarrista e duma empregada de mesa.
Com grande mão para a comida fazia tranches de tamboril com lagosta, prato preferido de Simone de Oliveira e Varela Silva, quando lá iam jantar.
Parabéns D. Argentina. Grande Fadista, Grande Senhora.
Autor: Júlio Coutinho

13 de Maio 2017—Aparições de Nossa Senhora de
Fátima

Página 10

Boletim Informativo da Casa do Artista

Fernando da Silva Maurício ou simplesmente Fernando Maurício ou ainda o “Rei”,
como era apelidado pelas gentes dos Bairros de Lisboa, era para os mais íntimos o …
“gargantas”.
Nascido a 21 de Novembro de 1933 na Rua do Capelão, da Mouraria alfacinha,
tinha também raiz tripeira pelo lado da mãe nascida na freguesia do Bonfim, no Porto.
Aos 8 anos punham-no em cima duma pipa na taverna do “Chico da Severa” – na
Mouraria – e, como ele próprio dizia, “começava p´ra ali a cantar que até parecia um papagaio!”.
Aos 13 anos obtém o 3º lugar no concurso de fados “João Maria dos Anjos”, iniciando assim a sua carreira, com uma autorização especial da Inspeção dos Espetáculos.
Em 1947, participa na marcha infantil da Mouraria (interpretando o papel de Conde
de Vimoso) e é “descoberto” pelo empresário José Miguel que o contratou para cantar nos
seus redutos fadistas. As melhores casas de fados de Lisboa e Porto bem como a exEmissora Nacional e RTP não prescindem da sua colaboração.
Gravou discos para várias editoras que o disputavam e obteve os prémios
“Imprensa” (1969), “Prestígio” (1985) e “Carreira” (1986).
Viajou por todo o país e apresentou-se também no Luxemburgo, Holanda, Inglaterra,
Canadá e EUA.
Em Outubro de 1994, a CML promoveu-lhe uma homenagem no Teatro S. Luiz por
ocasião da comemoração dos seus 50 anos de carreira.
Em Maio de 2001, a edilidade lisboeta presta-lhe nova homenagem no Municipal S.
Luis, tendo-lhe sido atribuído pelo Sr. Presidente da República o grau de Comendador, ao
conceder-lhe a Comenda de Bem-fazer. Faleceu a 15/07/2003…
Autor: Pedro Machado
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(Fernando Maurício e Pedro Machado)

(Fernando Maurício)

Olá Menina Leonor
Eu vivo aqui na Pontinha
Já cá está algum calor
Como vai minha sobrinha
Está bem Menina Leonor?

O Tio Júlio mora aqui
Já foi actor-transformista
Até já fez travesti
Está na “Casa do Artista”

Passa uma vida a estudar
E nunca se sente só
Que bem sabe desenhar
Vá; desenhe a sua avó

Hoje já estou reformado
E digo sem represália
Todo eu só cheiro a fado
Até imitei a “Amália”

Desejo a ambas as partes
Desejo do coração
A Leonor em Belas-Artes
Que arte avó Conceição

Tenha cuidado não caia
E faça o tempo render
No Algarve está na praia
Na escola está a aprender

Vai fazer um bom trabalho
É uma ideia que tenho
Da avó Conceição Carvalho
Vai-lhe fazer o desenho

Menina de alta virtude
Receba um grande beijinho
Que tenha muita saúde
Abraços do Tio Coutinho

Autor: Júlio Coutinho
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Marcha de Lisboa

Bons vinhos têm Arruda

Dos bairros com muita fama

E bons pastéis também

Lá no mar cheira a maresia

Lá vai a Marcha da Ajuda

É o velho bairro de Alfama

A caminho de Belém

E a castiça Mouraria

Foi madrinha a D. Márcia

Há trabalhadores no cais

Quer fique em casa ou não fique

Campolide bem o sente

A cantar vai S. Engrácia

Nos balões dos Olivais

E a dançar Campo de Ourique

Nos arcos de S. Vicente

Com amor eu tenho a esperança

De fado tem um cheirinho

Não faço disso desgraça

E tem saloios de Benfica

Nasci na Penha de França

Lá está o Castelo velhinho

Muito pertinho da Graça

Lá vai a marcha da Bica

S. João é coisa boa

Bairro Alto é bem fadista

Com S. Pedro faço rima

Carnide já tem marchinha

Vai passar a Madragoa

E a “Casa do Artista”

Já passou o Alto Pina

Vai na Marcha da Pontinha
Autor: Júlio Coutinho

Para recordar...
Ou saber como era
antigamente!
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A Sociedade Portuguesa de Autores celebrou no passado dia 22 de Maio 2017 o Dia do
Autor Português, que permeou António Victorino D'Almeida com a entrega da medalha de honra e prémio Pró-autor, na data que coincidiu com a sua fundação em 1925.
Para além da mensagem do Dia do Autor, da autoria do maestro António Victorino d'Almeida,
e de uma intervenção de fundo do presidente da cooperativa, foram entregues as Medalhas de
Honra a António Arnaut, José Manuel dos Santos, Filipe La Féria, Pedro Barroso, Jorge Fernando, Mário Mesquita, Casa do Artista, Maria João Pires e Teatro da Trindade, que completa 150 anos de existência.
Foram igualmente entregues os Prémio Pró-Autor a Fernando Pereira, Tonicha, ao Museu do
Neo-Realismo, à Civitas-Associação de Defesa e Promoção dos Direitos dos Cidadãos e à jornalista Teresa Nicolau.
Durante a cerimónia foram ainda lançados, os livros "Pela Água", de Tiago Correia, , "Eu, Tu,
Ele, Nós, Vós, Eles!" e "O Corvo e a Raposa", de Sérgio Godinho.
O Prémio de Consagração de Carreira este ano foi entregue a António Victorino d'Almeida por seis décadas de carreira como compositor, escritor, realizador de cinema e grande comunicador televisivo, com amplo e merecido reconhecimento do público e da crítica.
(Consultado em https://www.spautores.pt/, no dia 19 de Maio 2017)
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Recordações de Teatro
A primeira tournée que fiz foi com o grande artista Octávio de Matos, em 1948,
durou até 1949, portanto um ano sem ir ao Porto, a minha terra, e onde vivia. Percorremos o norte todo, até ao centro do país. O espectáculo abria comigo a cantar, depois era
o Octávio na imitação de Charlot que era um sucesso. Fechava o primeiro acto eu a cantar, acompanhada ao piano pelo meu marido, que era o pianista Arlindo Pontes. Abertura do segundo acto era eu novamente a cantar, depois o Octávio na sua grande representação de Ilusionismo, como Ling Choungue, estilo oriental, com os cenários e guardaroupa tudo em chinês. Aos fins-de-semana ia reforçar o espetáculo a mulher do Octávio e
o filho, na altura com 10 anos.
No fim, eu fechava o espetáculo a cantar, em todas as terras porque passámos e
éramos muito bem recebidos. O Octávio era um dos maiores artistas e mais completo que
conheci, erámos grandes companheiros e aprendi muito com ele.
Autora: Linita Marques

... e os anos passaram. Cinderela está divorciada.

A vida é curta… sorria !!!
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Dia da Mãe
Como eu gosto de viver
E como me sinto bem
Mas teria mais prazer
Se tivesse a minha Mãe
Minha Mãe que eu adorava
E tanta falta me fez
Como eu gostaria
Que ela voltasse outra vez
Autora: Manuela Madureira

Gosto do sol e da lua
Da escuridão do luar
Gosto das pedras da rua
Adoro as ondas do mar
De ver a chuva cair
Do beiral do meu telhado
Do assobiar do vento
Que me trás sempre um recado

Dou graças a Deus
Por tudo o que me quis proporcionar
Dou os bons dias a vida
Mas vejo o fim a chegar
Autora : Amorinda Matos

“NÃO É PERMITIDO ENVELHECER”

PROPRIEDADE:
APOIARTE —
CASA DO
ARTISTA

Estrada da Pontinha, 7
1600-582 Lisboa

A APOIARTE/CASA DO ARTISTA—Associação de Apoio aos Artistas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), destinada a
apoiar e dignificar aqueles que exerçam ou tenham exercido funções relacionadas com a atividade do espetáculo nas áreas das artes cénicas, 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 desenvolvimento
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.

Tel: 217110890
Fax: 217110898
Correio eletrónico:
geral@casadoartista.net
www.casadoartista.net

Agenda Cultural
Na sala Beatriz Costa:
Fados com a fadista Cristina Madeira, acompanhada à guitarra portuguesa por Pedro
Marques e à viola clássica Lelo Nogueira, no dia 7 de Junho 2017 (quarta-feira), às 15
horas;

Ficha Técnica
Edição e Coordenação:
Ricardo Madeira
(Animador Sociocultural)
Responsável pela Edição:
Conceição Carvalho
Revisão:
Fernando Tavares Marques

Atuação do Coro Cantapiano—Casa Pia, no dia 8 de Junho 2017 (quinta-feira), às 15
horas;
Comemoração do Dia de Santo António, com um momento musical, no dia 12 de
Junho 2017 (segunda-feira), às 15 horas;
Visita Guiada à exposição “Teatro em Cartaz”, no Teatro Nacional D. Maria II, no dia
16 de Junho 2017 (sexta-feira), às 11 horas;
Viva, o São João, com a realização da sardinhada da Casa do Artista no Refeitório,
seguido de um momento musical às 15 horas com artista Maria Mendes, no dia 23 de
Junho 2017 (sexta-feira);
Comemoração do São Pedro, com o acordeonista Tino Costa, no dia 29 de Junho 2017
(quinta-feira), às 15 horas.
No Teatro Armando Cortez:
O Teatro Infantil de Lisboa apresenta “O Gato das Botas”, com texto e encenação de
Fernando Gomes.
Contracanto—Associação Cultural apresenta o musical “Aristides”, com encenação de
António Leal, nos dias 15, 16, 17 e 18 de Junho 2017.
A Yellow Star Company apresenta o espetáculo “Os 39 Degraus”, com encenação de
Cláudio Hochman, com a participação de Rita Pereira, João Didelet, Martinho Silva e
Pedro Pernas, do dia 22 de Junho a 2 de Julho 2017.

