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No passado dia 1 de Fevereiro 2018, o espectáculo
“O último dia de um condenado”, com produção da
Yellow Star Company foi apresentado na Assembleia da República.
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LOUCO BAILADO
Louco bailado
Invadiu meu coração
Perdido na ilusão
Dum novo ritmo encontrado
Louco bailado
Inventei na noite escura
Sonhando que ainda dura
O nosso amor acabado
Dancei, dancei
Dancei com a escuridão
Dancei com a solidão
Para esquecer o passado
Bailei, bailei
Bailei com a minha ilusão
Sentida num coração
Que já não vive a teu lado
Autor: Mário Ramos
(Técnico de Contas e Director Financeiro)
Este poema foi cedido pela actriz e cançonetista Maria
Candal, esposa do autor.

“Acho sempre uma tolice
qualquer segredo contar
pois aquilo, que se disse,
vai de boca em boca, andar.”
Christovão
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BEM-VINDO SEJAS Ó VIAJANTE

Bem-vindo sejas ó viajante
sejam quais forem teus ofícios
aqui te sentirás um amante
entre amigos, comícios e bebicios…
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…
não te zangues, a vida não tem resto
a tristeza é uma letra com vencimento
deixa-a e que vá para protesto
e vai bebendo o resto do teu tempo...
Autor: Joaquim Samora
(Ponto de Teatro/Residente da Casa do Artista)
poeta da noite
gamado ao dia…

“Mais vale uma palavra a tempo que
cem a destempo.”

Miguel Cervantes
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DITADOS POPULARES
1- Trinta dias têm Novembro, __________________, Junho e ____________________.
De 28 há ________________, todos mais têm ___________________________.
2- Quem te _________________ teu ____________________ é.
3- Para grandes ___________________, grandes ______________________.
4- Morrer por _________________, morra o ___________________ que é mais
______________________.
5- O ______________e o _______________ à face ________________.
6- Diz-me com quem ________________, dir-te-ei quem _________.
7- Em casa de _________________, espeto de ________________.
(Soluções no fim da página 11)

Para recordar...
como era antigamente!

Colabore com a nova edição do “Boletim
Informativo da Casa do Artista” 2018, através das
suas histórias, do seu talento, da sua arte.
Contamos consigo!
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PARABÉNS NINI
A nossa Menina bonita, no passado sábado, dia 10 de Fevereiro fez a linda idade
de 99 anos. Para o ano que vem, se Deus quiser, faz 100. Salvé Nini. Desejamos todos
muita saúde. A Carolina de seu nome verdadeiro fez um dueto com a irmã Fernanda,
que era linda como ela, a que chamou “Irmãs Remartinez” e assim cantaram na antiga
Emissora Nacional e fizeram espetáculos de variedades.
Infelizmente a irmã faleceu muito nova.
A Nini fez um bom casamento com um homem que a amou e respeitou. Percorreu o estrangeiro, passeou muito pela Ilha da Madeira. Morava numa zona elegante da
nossa querida Lisboa. Foi uma grande amiga íntima da linda e sexy Milú. O atual Presidente Marcelo veio visitá-la no seu quarto cá de Casa, foi convidada de ir à RTP ao programa do Sr. Televisão Júlio Isidro, e visitada pela grande Senhora do Teatro Carmen
Dolores, Paulo Alexandre, Lourdes Resende, António Fortuna, Miguel Villa, Madalena
Iglésias falecida recentemente e Margarida Amaral. Vai algumas vezes almoçar fora e
ainda toca piano.
Esta Senhora é muito sensível, com uma personalidade vincada, gosta de carinho
e atenção; cá dentro tem pessoas amigas que gostam dela e a entendem. É o caso da nossa Manuela Maria, Dr.ª Paula e Dr.ª Conceição, Mestra Isabel Magro, Júlio Coutinho,
Ricardo Madeira e Maria Andreia, irmã da Mimi Gaspar. É bom ter amigos e sabe bem
que gostem de nós. A Nini é generosa e gentil. Chegar quase aos 100 anos é uma dádiva
de Deus. Ela é uma força da natureza. Bem-Haja Nini.
Nesta Casa há tudo; não falta nada. A Linda e a Elsa são as cabeleireiras, vêm à
quarta-feira e a nossa menina, muito vaidosa e feminina lá vem ela sempre arranjar o
cabelo e as unhas. O afilhado Carlos trás as compras e a prima Laura está em África,
quando cá vem almoçam juntas.
Vem visitar a Nini a apresentadora Maria João Gama e a escritora Inês Pedrosa.
Em tempos idos da História, D. Catarina de Bragança foi Rainha de Inglaterra e
aqui em Portugal há a D. Carolina de Carnide, que é a nossa Princesa da Casa do Artista.
No dia do aniversário vieram cá os poucos familiares almoçar com ela com bolo
de anos e tudo.
Autor: Júlio Coutinho
(Actor/Residente da Casa do Artista)
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Sugestão

“Teatro Armando Cortez” e “Galeria Raul Solnado” perpetuam os nomes dos dois grandes actores e fundadores desta Instituição.
Para quando o nome de Manuela Maria?
Altamente credora (actriz e directora) sugiro a data de aniversário da APOIARTE para a
realização do evento “Centro de Formação Manuela Maria”.
Autor: Pedro Machado
Nasceu no Porto a 3/9/33, iniciando-se na música aos 14 anos. Profissional aos 18 anos,
em 1957 criou o trio vocal e instrumental “Os 3 de Portugal”. Com 30 discos gravados em 14
anos de carreira como “atracção internacional”, foi depois actor no Parque Mayer e cronista no
vespertino Diário de Lisboa e na Voz de Lisboa/RR.
Após várias experiências, fixou-se como “viola” e “baixo” de fado, em 1973. Percorreu o
país, inclusive Açores e Madeira, viajou pela Europa, África, Ásia e Américas (do Norte, Centro
e Sul), e foi Director Artístico em Lisboa, Porto, Madrid, Tóquio, Rio de Janeiro, Caracas e
Paris.
Em 1996 o MC atribuiu-lhe o galardão de “Mérito Cultural”.
Açores

Ponta Delgada
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São Miguel
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Maria Valejo

Kim (inglesa)

Maria Valejo

Maria do Céu

Maria Valejo e
Jorge Fontes

Cely Sanz
Marisol
Fernanda Maria
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Autor: Pedro Machado
(Músico/Residente da Casa do Artista)

Volume XXIII, Edição II

PARABÉNS A D. CELESTE RODRIGUES
14 de Março de 1923!
Completando 95 anos, esta Senhora de canto sereno e doce, continua a emocionar quem
a escuta e quem com ela tem o privilégio de conviver.
A nossa Casa - Casa do Artista - numa produção "Apoiarte", com realização de Maria de
Lourdes De Carvalho, teve a oportunidade de lhe prestar uma bonita homenagem, no dia 23 de
Fevereiro de 2015, no Teatro Armando Cortez.
O Fado tem história nas histórias por ela vividas e cantadas. Parabéns!
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DESCULPA GUIDA
Vou continuar a falar da Guida Maria. Além da
pena que tive dela desaparecer, acho que teve um fim
triste ao sair da Basílica da Estrela para o Cemitério dos
Prazeres onde, a seu pedido, foi sepultada no Talhão dos Artistas Teatrais.
Foi muito triste quando a urna saiu às costas dos empregados da Agência Funerária, atrás
os filhos Pedro Maria e a, também actriz como a mãe, Julie Sargent e apenas duas vizinhas. Sem
palmas, sem 4 carretas cheias de flores, sem público e admiradores e dos muitos amigos e colegas
com quem trabalhou não foi ninguém. No Largo da Estrela, apenas estava a chuva e o dia escuro,
o elétrico 28, o jardim e o quiosque do expedidor da Carris. Nada mais. Ela nos anos 70/80 foi 10
anos à América, onde trabalhou no duro para ganhar dinheiro e tirou um Curso de Teatro na Academia Americana. Voltou a Portugal e esteve como actriz residente no Teatro Nacional durante
20 anos. Fez cinema, teatro, televisão e novelas. Viveu a sua verdade e em liberdade, falou com o
coração ao pé da boca.
Talvez a Guida incomodasse alguém com o seu ideal político. Paciência, temos pena. Lá a
vi sair com a bandeira do seu Partido Comunista a embrulhar a urna. Bonito, gostei de ver que,
pelo menos a Guida ia feliz.
Mas merecia mais, muito mais. Ela não morreu. Foi cultura, foi arte, foi Mãe e foi
Mulher. Até um dia Guida Maria.
Autor: Júlio Coutinho

Pensamentos
A eternidade
é um momento em que o amor
nunca se acaba.
(Do livro que está no prelo
dedicado à Casa do Artista
“Reflexões na Ardósia a Giz”
de Miguel Barbosa).
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PENSAMENTOS
Já cheguei à terceira idade tão depressa, que nem dei por isso! Quando somos adolescentes
e muito jovens, queremos que o tempo passe o mais rápido possível. Achamos, que os anos passam com muita lentidão, tendo muita pressa de viver.
Quando nos falavam da velhice víamos um futuro muito longínquo e como tal não valia a
pena pensar nisso. E lá íamos vivendo e aprendendo tudo ou quase tudo o que a vida nos deu. E
quando demos por isso já chegámos a esse futuro, que é o nosso presente, com as marcas que o
tempo nos deu. Os anos agora passam muito depressa, porque dizemos que não tivemos tempo de
aprender tudo o que gostaríamos. Tudo isto é um contrassenso.
Neste momento, penso muito na velhice e todo o bem e o mal, que nos trás. Não quero ser
negativa, mas vivo um pouco apreensiva com o que esta idade nos vai ou pode trazer às pessoas,
que têm um temperamento independente e preservando a sua privacidade. Não estou a gostar deste meu pensamento, mas neste momento não sei nem sou capaz de pensar de outra forma. Até o
meu coração se zanga comigo, por pensar assim e viver com este pensamento. Sim, isto é um problema. Quando somos novos, escolhemos bem ou mal o que queremos. Na velhice, não podemos
e não conseguimos fazer o que queríamos.
Enfim, é a vida! Frase muito corrente nestas nossas vidas. Pensando bem vou fazer as
pazes com o meu coração. Ele tem razão! Vou tentar estar mais conformada e serena, não invalidando que gostaria eu e todos nós de fazermos a tal viagem com serenidade e paz. Peço a Deus
que assim seja!
Autora: Maria Candal
(Actriz/Cançonetista/Residente da Casa do Artista)

7– ferreiro… pau...
6– andas… és...
5– mal… bem… vêm…
4– morrer… diabo… velho…
3– males… remédios…
2– avisa… amigo…
1– Abril… Setembro… só um… trinta e um.
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“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
Ficha Técnica
Edição:
Ricardo Madeira
(Animador Sociocultural)
Responsável pela Edição:
Conceição Carvalho
(Assessora da Direcção)
Coordenação:
Carla Andrino
( Psicóloga Clínica/Actriz/
Direcção da Casa do Artista)
Revisão:
Fernando Tavares Marques

Na sala Beatriz Costa:
Actuação do “Grupo Coral dos Serviços Sociais da Administração Pública”, no dia
6 de Março (terça-feira), às 15 horas;
Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com “Grupo Vozes do Estoril—
Música Popular”, no dia 8 de Março 2018 (quinta-feira), às 15 horas;
Recital de Poesia, com os actores Io Appolloni e Amândio De Sousa, no dia 9 de
Março 2018 (sexta-feira), às 15 horas;
Apresentação do “Boletim Informativo da Casa do Artista”, no dia 12 de Março
(segunda-feira), às 15 horas;
Palestra sobre “Longevidade e Felicidade”, com a presença do Professor Doutor
Américo Baptista e Dr. José Brites, no dia 15 de Março 2018 (quinta-feira), às 15
horas;
Comemoração do Dia Mundial da Poesia, com a presença do actor e diseur Nuno
Miguel Henriques, no dia 21 de Março 2018 (quarta-feira), às 15 horas;

Periodicidade:
Mensal

Comemoração do Dia Mundial do Teatro, com um almoço de convívio patrocina-

Tiragem:
50 exemplares

Galeria Raul Solnado.

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

do pela Câmara Municipal de Lisboa, no dia 27 de Março 2018 (terça-feira), na
No Teatro Armando Cortez:
O Teatro Infantil de Lisboa apresenta o espetáculo “O Soldadinho de Chumbo”,
com encenação de Fernando Gomes.
A Yellow Star Company apresenta o espetáculo “Boeing Boeing”, dos dia 8 a 18
de Março 2018.

