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UMA TARDE NO … OLIMPO DOS ARTISTAS
Visitar a Casa do Artista é, para mim, como que visitar um Templo. Ao penetrarmos naquele universo mágico, deparamo-nos com uma panóplia de memórias e
de riquezas tais que, impossível não mais voltar.
No dia em que Amália Rodrigues completaria o seu 99º aniversário, fui convidado, uma vez mais, a dar um recital de Fado para todos os moradores deste Templo.
Melhor recebido, é impossível! Ao entrar na Sala Beatriz Costa deparo-me,
sempre, com tesouros únicos da nossa Arte e da nossa riquíssima e vasta Cultura: os
Artistas.
E é tão bom sentir-me em casa. Ao revê-los, afigura-se-me à memória tempos
de outrora, tempos de ouro que teimam em não voltar. Desde a televisão, à rádio,
passando pela pintura, pela ópera, pelo teatro, pela canção ligeira, pelo Fado, todos
estão lá. E os que já partiram deixaram-nos um pedacinho de si.
Depois de cumprimentá-los com todo o carinho e todo o respeito que me
merecem, eis que chegam os meus guitarristas. Tudo a postos? Silêncio que se vai
cantar o Fado.
E, perante uma fantástica plateia começa o dedilhar da guitarra portuguesa e
os trinados do fadista. Canta-se e homenageia-se a Voz de Portugal, a de Amália.
Todos participam cantando, com palminhas, com o célebre lá lá lá e, no final,
todos vibram em êxtase, dando bravos ao fadista e muitas, muitas palmas. Palmas
que noutro tempo também foram suas.
E no meio da emoção, debruço-me, carinhosamente, perante alguns residentes que ali se encontram. Mergulho no seu olhar e vejo um brilho invejável. Um brilho de felicidade e de agradecimento.
Mas não há nada para agradecer. É, para mim, uma grande honra poder proporcionar-lhes uma hora de distração, uma hora de felicidade.
Numa tarde de julho, a Sala Beatriz Costa voltou a irradiar alegria, alegria
vindo de gente sã, bonita por dentro e por fora, pelos Artistas do meu país.
Voltar à Casa do Artista é também visitar amigos. É levar-lhes uma golfada
de ar fresco, levar-lhes uma tela de mil cores. É levar-lhes Vida e fazê-los sentirem-se
úteis e lembrados. Não os esqueço nem nunca os esquecerei.
Uma tarde no Olimpo dos Artistas faz-me renascer, faz-me lembrar, faz-me
viver.
A todos os Artistas que se encontram neste Templo, o meu muito obrigado. É
um prazer estar convosco. É um prazer cantar para vós. É uma honra ser um de vós.
Autor: Rui Ferreira
(Fadista, Escritor e Professor/Associado da Casa do Artista)
23 julho, 2019
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SOL
O Sol a bater no rosto
Faz esquecer o desgosto
Faz ver o mundo melhor
De manhã até ao sol-posto
O sol beijando meu rosto
Faz esquecer o pior
E tudo só porque o sol
Leve, suave, mansinho
Alegre como um passarinho
Me deu um beijo no rosto
Autora: Nilza Moreno
(Artista da Rádio e Cantora Ligeira/
Residente da Casa do Artista)

Sobre o “Boletim Informativo”

Um pouco de ternura
No Boletim só faz bem
Não é só literatura
É sentimento também!

Autora: Nilza Moreno

As novelas atuais
Só me causam arrepio
São totalmente banais
Na forma e no feitio

Autora: Nilza Moreno

Colabore com a próxima edição do “Boletim
Informativo da Casa do Artista” 2019, através das
suas histórias, do seu talento, da sua arte.
Contamos consigo!
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NOTÍCIAS CASEIRAS

Duas colaboradoras de cá foram embora
A primeira esteve cá muitos anos, era auxiliar de limpeza, a Fernanda Azenha. Como era
pequenina era a nossa Fernandinha, para outros menos íntimos era a D. Fernanda. Foi reformada, foi para casa descansar ao pé da família. O marido, antigo polícia também já reformado, filha,
filho, genro, nora e neto. A Fernanda teve direito a festa de despedida, com lanche e tudo na sala
VIP. Foram os chefes de serviço e secção, os colegas e alguns residentes. Desejamos todos muita
saúde, felicidades e bom descanso na merecida reforma da Fernandinha.
A segunda pessoa foi a nossa amiga Dr.ª Maria da Conceição Carvalho, que foi de férias
e já não vêm exercer os cargos que tinha na “Casa do Artista”, como Directora Financeira e
Assessora de Direcção, em virtude de já estar substituída pelo actual Director, Dr. Edgar Costa.
Todos nós pessoal e residentes desejamos à Dr.ª Conceição muita saúde e felicidades. Eu, Júlio
Coutinho, em especial e por este intermédio deixo aqui um beijinho à sua neta Leonor. Bemhajam todas.
Quando eu vim para cá estava a Dr.ª Georgina, depois veio a Dr.ª Edite, a seguir o Dr.
José Maria Sales, depois por duas vezes o Dr. Cachão, a seguir a Dr.ª Ana Torres, por fim a Dr.ª
Conceição e agora o Dr. Edgar Costa.
Autor: Júlio Coutinho
(Actor/Residente da Casa do Artista)

Para recordar...
como era
antigamente!
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por ser do teatro
sei que quando o amor
se afasta
o espaço dos sonhos
diminui
e o cenário é de saudade,
do livro
“A Eternidade de um Segundo de Amor”
De Miguel Barbosa
______________________________________
na representação da vida
passamos de actores a figurantes,
do livro
“A Eternidade de um Segundo de Amor”
Autor: Miguel Barbosa
(Dramaturgo/Residente da Casa do Artista)

“Passam-se os anos e o que fica são
as marcas de um tempo vivido, sentido
e vencido.”
(Cecília Sfalsin, escritora brasileira)
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“E a maré, crescendo alaga
a praia, em ondas serenas,
metade do nome apaga,
e deixou um Má apenas.”

Christovão
CANTINHO DOS PROVÉRBIOS
1- Quem o ______________________, na praça o
________________;
2- ___________________ seja

quem vier

por

______________;
3- Quem boa __________________ fizer , nela se _________________;
4- Toda a _______________ tem ___________________;
5- Ao ______________ e ao _______________, põe-lhe Deus a mão por ___________;
6- O _________________ o dá, a ___________________ o leva.
Autora: Isabel Mexia
(Pianista/Residente da Casa do Artista)
(Ver soluções na página 13)
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DO CÉU CAIU UMA ESTRELA

(Fotografia da Actriz e Associada Io Appolloni)
Oriunda duma família normal veio ao mundo, em Itália, uma linda menina muito elegante e cheia de talento, para a arte de representar, de dançar e de cantar. Aos 16 anos já trabalhava como actriz e aos 17 foi para Espanha participar no filme “Louca Juventude”, ao lado
de Josélito outro talento invulgar. Chegaram até a ser namorados.
Aos 18 anos a vedeta veio para Portugal, para o nosso querido Parque Mayer, fazer
uma revista no Maria Vitória, ao lado do actor cómico Camilo de Oliveira, de quem tem um
filho, Camilo André, mais conhecido entre nós por Camibé. Foi a única mulher, e ele teve
muitas, que deu um filho ao Camilo. Do cineasta Eduardo Geada teve a filha Rossana e tem
outro filho, um rapazão cheio de beleza masculina.
Quando vivi na casa da Dora Leal e do Zé Viana num 1º andar em Miraflores, no
mesmo prédio, mas no 8º andar, vivia esta nossa amiga, com o filho ainda adolescente. Eu
achava muita graça porque a sala tinha um degrau em madeira igual ao soalho, parecia um
palco.
Esta grande artista trabalhava por vezes sozinha, tinha o seu próprio espectáculo e o
filho fazia a parte técnica.
“Socorro, sou uma Mulher de Sucesso”, foi um grande êxito. Também trabalhou no
Villaret, na peça “Vison Voador”, que esteve anos em cena.
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Trabalhou com todos os actores portugueses, fez novelas na televisão, actuou de Norte a
Sul do País e em todos os Teatros de Lisboa e Porto. Faz às vezes sessões de poesia, vive numa
herdade na sua mansão em Palmela, onde montou também o seu negócio de culinária. Ela é
uma óptima cozinheira e doceira; tem pessoal na cozinha e carrinhos com o nome “Tiramissú”,
para fazerem a distribuição pelos restaurantes, pastelarias e hotéis de luxo. A actriz Adelaide
João, que esteve 16 anos no Grupo de Teatro “O Bando”, em Palmela, gostava de ir a casa dela
comer e dormir. São muito amigas. Lembro-me de ver esta nossa colega e amiga em Miraflores
e depois do almoço ir no seu carro branco às matinées de cinema. Ela como italiana adora cinema. Às vezes vem cá fazer recitais de poesia e trazer fruta em caixas da sua quinta.
Esta artista além de bonita por fora, também é por dentro e elegante nos dois sentidos.
Amiga do seu amigo, boa actriz e cantora e acima de tudo boa Mãe, boa colega, amiga de ajudar toda a gente. Consegue ser uma enorme Mulher de Teatro e uma grande Senhora. Seu
nome: IO APPOLLONI.
Autor: Júlio Coutinho

DIZER ADEUS

Duas amigas, sócias/residentes deixaram-nos. A Zita Pinto de Freitas, que cantou no
Coro da Gulbenkian, casada com o Eng.º Carlos Melancia, que foi em tempos governador de
Macau e administrador da Sorefame, em África, onde nasceram as duas filhas do casal, a Dr.ª
Rita e a Rosarinho, a quem apresentamos os nossos sentimentos. E a Fernanda Fonseca, esposa
do nosso camarada músico José Manuel Fonseca, grande saxofonista, a quem damos todos um
forte abraço de amizade, pelo grande marido que foi e a quem apresentamos sentidas condolências. Descansem em Paz minhas irmãs.

Autor: Júlio Coutinho
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CANTINHO DAS ANEDOTAS
Um cavalheiro entra no autocarro, olha para uma dama
e diz-lhe:
- A senhora é muito feia!
- E você está bêbado.
- Mas amanhã isto passa-me e senhora fica sempre feia!

Alguém sabe de onde vem a luz eléctrica? Pergunta o professor.
Responde o João:
- Da selva, pois ainda de manhã o meu pai disse no banho:
- “Estes macacos já me cortaram outra vez a luz.”

INQUIETAÇÃO
Quem sou eu? Ninguém sabe, eu mesmo ando perdida procurando a minha pessoa.
Depois desta vida, vivida e sofrida, penso, procuro, e não encontro aquele ser que um dia nasceu,
foi amado e feliz. Mas só por algum tempo. Há quem julgue que me conhece, coitados, nem eles
sabem quem são.
Quem tem a pretensão de me conhecer, não sabe nada da vida, são pessoas convencidas,
que tudo sabem, que são espertas, deixá-las lá pensar o que quiserem da minha pessoa, fazendo
juízos à toa.
A partir de uma certa altura, toda a vida que vivi, não foi essa a minha, mas sim as circunstâncias do destino que para lá me empurrou. Gostava de saber quem sou, ando à procura de
mim. Vai ser assim até ao fim.
Não sabendo quem sou, nem que sou o que não quero, não posso voltar atrás. Todas as
portas estão trancadas, não tenho força para as abrir. Em tempos houve quem quisesse ajudarme, apontando o meu caminho, nessa altura eu não quis, até não acreditei, por outro caminho
enveredei. É impossível alguém me conhecer e até me criticar. Coitados, eles não sabem o que a
vida me deu, muito mais o que me tirou. Vou continuando a não saber quem sou, só sei que sou
o que não quero ser.
Com isto tudo, continuo a gostar de mim. Oh! Meu amor, tenho pena de ti.
Autora: Lila
(Secretária/Residente da Casa do Artista)
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TERCEIRA IDADE, NEM SEMPRE RESPEITADA!

É uma idade bonita, com sabedoria e com uma vivência nem sempre positiva, mas que lhe
serviu para adquirir uma vida mais cheia. Também há o inverso, com reformados que não têm a
mesma autonomia, que os demais.
Infelizmente uma percentagem já elevada não trata os idosos com o respeito que merecem,
não os devendo inferiorizar, chegando a trata-los por coitadinhos, esquecendo-se que um dia podem
passar pela mesma situação.
Ainda bem que não são todos. Felizes são aqueles, que conseguem chegar a esta idade, tendo vontade de fazer o que não conseguiram realizar durante a sua vida ou actividade profissional.
Todas as pessoas têm sonhos, que por diversas razões, por vezes são difíceis de se concretizar.
Quando chega a idade da aposentadoria conseguem concretizá-los. Agora há tanta coisa que se
pode fazer, como por exemplo o teatro? Não se riam, porque não? Não é inatingível, cito o trabalho
desenvolvido pela Companhia Maior! Companhia essa de grande qualidade, amadores reformados
de todas as áreas: uns que vieram da televisão, outros da rádio e outros de diversas profissões.
Fazem uma peça por ano, encenado sempre por jovens, representado no Centro Cultural de Belém.
Nunca é tarde para se criar um hobby. Pois existe muita coisa, que nunca chegaram a realizar, que agora nesta fase da vida podem concretizar. Se têm voz e jeito existem diversos grupos
corais, onde podem realizar esse talento. E porque não, o voluntariado, que abrange várias iniciativas muito louváveis.
Existem outros hobbies que são admiráveis, como a jardinagem. É terapêutico, sabe tão bem
trabalhar a terra, senti-la a deslizar pelos dedos. É uma sensação de bem-estar, não tem explicação.
Quando se vive num ambiente, onde se possa plantar plantas, arbustos, trepadeiras e diversas flores
que embelezam a vida e a alma. É fascinante ver tudo o que se plantou e semeou com tanto amor,
desabrochar, crescer e morrer e nascer de novo! Não é de adorar tudo isto? Também podem escrever
o que o vosso coração sente. Vão ver que alguma coisa vai sair das vossas cabeças. Vai-vos fazer
muito bem à mente. Antigamente, pediam aos mais velhos conselhos, sendo as pessoas indicadas
para os orientar.
Que bom que seria que voltasse acontecer o mesmo, que continuássemos a valorizar a sabedoria e a experiência dos nossos avós. Estamos gratos, por todas as aprendizagens que nos deram e
que continuam a dar. Um bem-haja à Terceira Idade.

Autora: Maria Candal
(Actriz e Cantora Ligeira/Residente da Casa do Artista)
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COM OS MEUS BOTÕES
- Porque não chegas a velho,
Menino de mais de oitenta?
Nunca te vês ao espelho?
Essa imagem não te assenta?
- Não me assenta, na verdade.
Por dentro é que eu conto os anos.
Por fora o tempo e a saudade
Causam danos.
- Porque não sentes que vem,
Com passo lento e fatal,
Alguém
Lembrar-te os oitenta e tal?
- Sinto, sim! Mas com coragem:
24 de Janeiro 1923 8 de Junho 2010

Já tenho a mala aviada,
Pra iniciar a viagem

(Encenador, Poeta, Dramaturgo e Ensaísta português)

Ao tudo a partir do nada.
Na bagagem, o menino:
Que a velhice é para os velhos
E não se alcança o destino
De joelhos.
Não suporto nenhum se
(O coração não duvida)
E vou-me embora antes que
Me adiem mais a partida.

Autor: Couto Viana
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TUDO É FUMO TUDO É FUMO
Do meu quarto vejo a aldeia
E os telhados do lugar
O fumo das chaminés
Que se espalha pelo ar
O sol ao longe desmaia
Quando se acendem os lares
E eu sigo com os meus olhos
Esse fumo pelos ares

Refrão
E essas nuvens tão branquinhas
Constantemente a subir
São as minhas ilusões
Sempre de mim a fugir
Ao vê-las desaparecer
Fico a cismar e presumo
Que na vida e no amor
Tudo é fumo tudo é fumo
De manhã chego à janela
Que abro de par em par
Apraz-me ver o destino
Desse fumo a caminhar
Os desenhos caprichosos
Que ele faz no firmamento
Tal qual as aspirações
Que me vão no pensamento
Letra e Músico: António Viana
Repertório da cançonetista Fernanda Remartinez
Música cedida gentilmente pela sua irmã Nini Remartinez
(Artista da Rádio e Cançonetista/Residente da Casa do Artista).
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“CANTAR AMÁLIA”

No passado dia 23 de Julho, 2019 tivemos uma sessão de fados de homenagem a
Amália Rodrigues, com o associado e fadista Rui Ferreira, acompanhado à guitarra portuguesa por Manuel Gomes e à viola de fado por Fernando Gomes.

Gosto de ouvir cantar bem
Com boa voz bem timbrada
Mas não esperava que alguém
Me deixasse deslumbrada
Deslumbrada é apreciação leve
E por sinal bem ligeira
Em apreciação tão breve
Fica a descrição inteira
Inteira e alargada
Com repertório escolhido
Onde o grito de Amália
Foi mui bem incluído
Incluído e honrado
Não imitando alguém
Apenas honrando o fado
Cantando como ninguém

Autora: Isabel Magro
(Mestra de Guarda-Roupa/Residente da Casa do Artista)
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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
Autora: Amália Rodrigues
Bibliografia: Amália Rodrigues versos edições cotovia, 1997

6– … berço … tumba …;
5– … menino … borracho … baixo;
4– … carta … resposta;
3– … a cama … deita;
2– Bem-vindo … bem;
1– … alheio veste … despe;
SOLUÇÕES
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FACTOS & FICCIONISMO

Os desassossegos de Mayumi (continuação)

---- O meu “eu” fortalece-se em desenvolturas e, o recobrar de alentos e vontades,
é elixir energético e fármaco no costurar das feridas radioactivas provocadas pela purga
humana de Hiroshima, enquanto, com os afagos sensoriais dos imprevistos e da demanda
pelos caminhos peregrinos do saber, perscruto o âmago dos contrafortes do horizonte
sempre a fugir ao alcance lúdico do foco dos olhos e às veemências inquiridoras do coração, os cromossomas residuais a absorverem os interlúdios de factos novos e a catalogarem as essências vitais das jornadas. Quando em vez, um pousio do corpo nas restevas do
quotidiano liberta-me a alma e leva-me a tocar a volúpia das franjas da eternidade, as
melodias na flauta de Pan a transcenderem o ramalhar das árvores do meu jardim de silvas e amoras e a embrulharem o tempo no vínculo de um abraço, o calor desse vínculo a
traçar geometrias do desejo nos fluxos de uma alvorada a espalhar cintilações no orvalho
das silvas e no rebordo das amoras --- um todo volátil que em tudo me preenche, prolonga
e perpetua.
Que eu sou livre! Livre como um gorjeio nas ansiedades vegetais do bosque, amando o que faço e rotulando como verdades as crispações e os assomos pueris da consciência
atenta a mandos e a inesperados desmandos pois, aquando instantes de um fracasso, recolho o erro na calha da mão, esmerilo as arestas com o esmeril sensorial, e recomeço a briga dialética noutro começo temporal, amando todas as incertezas do novo recomeço: lianas de pensamentos musculados e torçais de fibras nervosas a transportarem-me no finito
cadente de beijo pródigo a afundar-se nos fojos do ego na busca da canção que já habitei e
que perdi nas metamorfoses quotidianas.

Autor: Afonso Henriques
(Técnico da Central Técnica de Programas da EN-RDP/Residente da Casa do Artista)
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“NÃO É PERMITIDO ENVELHECER”

PROPRIEDADE:
APOIARTE
CASA DO
ARTISTA

Estrada da Pontinha, 7
1600-582 Lisboa
Tel: 217110890

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
actividade do espectáculo 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
objectivos 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.

Correio Eletrónico:
geral@casadoartista.net
www.casadoartista.net

https://www.facebook.com/
ApoiarteCasadoArtista/?
ref=settings

“apoiarte_casadoartista”

Ficha Técnica
AGENDA CULTURAL
Edição:
Ricardo Madeira
(Animador Sociocultural)

SALA BEATRIZ COSTA:
2 de Agosto (sexta-feira), 15 horas - Apresentação do “Boletim Informativo da

Coordenação:
Carla Andrino
(Psicóloga Clínica/Actriz/
Vogal da Direcção da Casa
do Artista)

Casa do Artista”;
7 de Agosto (quarta-feira), 16 horas - Ida ao Teatro Politeama assistir ao Musical “A Severa”;
20 de Agosto (terça-feira), 15 horas - “Recital de Poesia” com a associada e

Revisão:
Fernando Tavares Marques
(Actor/Tesoureiro da Direcção da Casa do Artista)

actriz Io Appolloni;

Periodicidade:
Mensal

27 de Agosto (terça-feira), 15 horas - “Melodias de Sempre” com o músico e

Tiragem:
50 exemplares

29 de Agosto (quinta-feira), 15 horas - “Fados” com a fadista Maria da Graça,

Nota: Este boletim não foi
redigido ao abrigo do Acordo Ortográfico.

30 de Agosto (sexta-feira), 15 horas - Preparação da “Quermesse da Casa do

21 e 22 de Agosto (quarta e quinta-feira), 15 horas - Visualização do filme “O
Costa do Castelo”, com a presença da actriz e residente Isabel de Carvalho;
residente José Manuel Morais;
acompanhada à guitarra e à viola;
Artista”, com a colaboração dos residentes.
Semanalmente - Realização de diferentes actividades de Arterapia e de Estimulação Cognitiva.

