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Recordando Madalena Iglésias (1939-2018)

Tributo a Madalena Iglésias

A criadora de "Ele e Ela" - Letra e Música de Carlos Canelhas-, e a mais internacional cantora portuguesa depois de Amália, deixou-nos. Prestamos-lhe uma singela homenagem lembrando a sua participação no Festival de Split (ex-Jugoslávia) em
1970 com a versão portuguesa de Maria de Lourdes De Carvalho.

POR TEU AMOR
(Za Tvoju Ljubav)
Música de: HEGEDUSIC

Versão Portuguesa de:

Versos de: PERFILJEVA

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO

Segue o pequeno barco além
Buscando no rumo alguém
Segue o destino p´lo mar fora
P´ra de novo voltar! Oh! Oh! Oh!
Também procuro
Teu corpo, fogo
Que abracei
Por teu amor
Chama infinita
Que adorei! Oh! Oh! Oh!
Teu amor!
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Em mares distantes
Eu te procurei
Não te encontrei
Nem me perdi
Vivi sonhando
Sempre pensando
Que eu só sei
Gostar de ti
Mais ninguém!
E luta a flor
Pela gota d´água
E luto eu por ti
Por teu amor
Que é meu mundo
Mundo estranho sem fim! Oh! Oh!
Oh!
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Eu vivia sorrindo
Zombando da dor
Eu não acreditava
No mal do amor
Um dia amei alguém
Que me não teve amizade
Surgiu o meu sofrer
Eis a realidade
Por isso canto chorando
Meu amor acabado
Talvez eu esteja pagando
Meu grande pecado
Meu sofrer
Não tem fim
Oh! Meu Deus! …
Tenha pena de mim
Autor: Victor Bonjour

Recentemente partiram duas Sócias Residentes; duas amigas e colegas nossas; duas artistas do Norte. Alice Maria, fadista, natural dos Arcos de Valdevez, começou muito nova a cantar
fado no Porto.
Cantou muitos anos na “Severa”, no Bairro-Alto. Deixou viúvo o também artista José
Amaro, que ficou cá ao pé de nós. Adeus Alice, descansa em Paz.
A Linita Marques, que também foi embora, era natural da freguesia do Bonfim, no Porto.
Uma catraia, que foi actriz e cantora, trabalhou em quase todos os Teatros do Porto. Tinha 92
anos, bonita idade. Pequenina de roupa garrida e com uma gargalhada infantil. Muito amiga da
Maria Candal. Fica com Deus.
Autor: Júlio Coutinho
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É o momento

Hoje
Um de Janeiro
Dois mil e dezoito

De sentir
Se valeu a pena
Existir

Ano Novo

Para assistir

O velho já passou

Ao dia d´hoje

Sentado

No vislumbre

No café a pensar

Mediático

Lembro o passado

De um futuro

Sem asas para voar…
A passo caminhei
E quando cheguei

Trágico
Que pressinto
Sem beleza

A este tempo

Sem amor

Apenas sinto

Sem condição

Que somente
O que não mudou
Foi o vento…
Tudo passou

E receio
Cada Ano Novo
Seja um Ovo
Podre
Na palma da mão…

O presente
Joaquim Samora

“As tristezas não se fizeram para as bestas,
mas para os homens. Mas se os homens as
sentem demasiado, sentem-se bestas.”
Miguel Cervantes
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Ditados Populares

1- Março, marçagão, de manhã _________________ à tarde ________________.
2- Quando o dinheiro vai à _____________, todas as portas se _______________.
3- Não vale a pena ________________ sobre o leite _____________________.
4- ________________ a noiva, o pai que a quer _________________.
5- Quem quiser um ______________, trate-o mal _________________.
6- De ___________________ nem bom vento nem bom __________________.
(Soluções no fim da pág. 11)

Comer Laranjas em
Janeiro, é dar que
fazer ao coveiro.

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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Saudamos Fernanda Maria - Parabéns!

Dia 6 de Fevereiro. Fernanda Maria completa 81 anos (1937).
Daqui enviamos-lhe um sincero abraço de Parabéns,

FADO QUE É MEU FADO (FERNANDA MARIA)
Não foi choro provocado
O pranto que anunciou
A minha entrada na vida
Foi sim alarme Divino
Lembrando que o meu destino
Era um viver de vencida
Tenho um segredo, bem sei
Porque não disse a ninguém
A razão dos meus desejos
Tenho no peito esta chama
É orgulho de quem ama
Ternura feita de beijos
A noite esconde o pecado
Dos prantos que dei ao fado
Toda a minha mocidade
E da tristeza sofrida
Provo ter ganho à vida
Glória, paz, felicidade!
Tema original de Maria de Lourdes De Carvalho, com música de Jaime Santos, gravado
nos anos 70.

Página 6

Boletim Informativo da Casa do Artista

Adeus amigos

Por motivos de pouca saúde e idade avançada veio há poucos anos cá para Casa.
O José Melchior dos Reis foi actor; fez cinema, televisão e teatro, foi amador e depois
profissional. Foi figurante e algumas vezes teve pequenos papéis falados. Partiu agora,
está com Deus! Adeus José Melchior.
Foi pela televisão, que tive conhecimento da notícia da morte da linda e talentosa
actriz Guida Maria. Perdi uma grande e boa amiga de muitos anos. Também conheci o
pai, o também actor Luis Cerqueira, no nosso meio conhecido pelo Vaquinhas e a filha,
a actriz Julie Sargent, casada com um actor brasileiro que tem um restaurante em S.
Catarina.
A Guida tinha uns lindos olhos azuis água. Era muito alegre, foi pena morrer tão
cedo. Fazia teatro desde os 7 anos. Eu ia fazer 20 e ela ia fazer 14 quando a vi no extinto
Teatro Avenida, ao lado da grande Eunice, no “Milagre de Ana Sullivan”.
Lamento, tão nova ainda, grande Guida Maria. Adeus amiga.

Autor: Júlio Coutinho

A azeitona e a fé
têm mistério profundo;
uma luz na chaminé,
a outra dá luz ao mundo.
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A vida é uma ilusão

Tive na vida algumas ilusões. Com 57 anos, por motivos de saúde vim morar para
cá. Estava em casa sozinho, sem família, sem ninguém, já tinham morrido todos.
Antes de vir sonhei muito, pensei imenso. Criei algumas ilusões. Quando cá cheguei de armas e bagagens, com as malas à cabeça, como se costuma dizer por graça.
Adorei esta casa muito limpa, grande, um bom quarto cheio de luz, lindo jardim,
boa comida, muitos colegas e amigos. Parecia um pouco o meu querido Parque Mayer;
tinha o cheiro dos bastidores, por onde eu andei 48 anos. Lembrei-me do “Mayer-Bar”,
“Ribeira-Brava”, “Dó-Mi-Nó” da Luísa Barbosa, “Tricas” da Rita Ribeiro, “Bibicas do
Russo”, “A Gina e o Júlio”, “Bar-Bossa”, da Manecas, “Gato Preto” de Pepe,
“Ribadouro”, “Café Lisboa”, do Garcia e do Paulo, “A Cave do Galo”, etc. Estavam cá
muitos colegas de profissão: o Spina, Carlos Coelho, Carlos Duarte, Márcia Condessa,
Fernando Gusmão, Maria Girão, Fernando Garcia, Couto Viana, Isabel de Castro, Maria
Augusta, Quinita Gomes, Lourdes Maria, Deolinda Maria, Armando Venâncio, Ilda
Gouveia, Isabel de Oliveira, Maria Sidónio, Graziela Mendes, Clara Maria, Francisco
Froes, etc. Tive a ilusão de fazermos uma revista; formar um grupo cénico, organizar
espetáculos e sessões de fado. Se foi sempre a nossa vida, a nossa profissão, o nosso trabalho, porque não continuar. Tínhamos o material humano, o Teatro, o pessoal técnico.
A Mestra do Guarda-Roupa Isabel Magro, a Nonô e o Fernando Santos eram os
pontos, o Mestre Reinaldo Martins, o Jorge Corte-Real.
Sofri uma grande desilusão quando não se fez coisa nenhuma. Ainda falei com o
Raul Solnado, que na altura era o Presidente, achou muito bem a minha ideia. Disse-me
que ajudava no que fosse preciso, mas ficou tudo em águas de bacalhau. A minha última
ilusão! Havia músicos e tudo. Mas foi tudo por água abaixo.

Autor: Júlio Coutinho
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Cantinho do Amor

Amigos! O Natal já lá vai!...
Voltámos agora à realidade diária das nossas vidas!
É evidente que essa realidade nunca deixou de existir no dia-a-dia, mas no Natal, ela esfuma-se um pouco e o sonho muitas vezes sobrepõe-se à realidade. Já o poeta dizia que o sonho
comanda a vida!...
Enfim, é a quadra do Natal!...
Após a euforia da data voltamos ao nosso quotidiano vulgar e habitual. O sonho acabou e
a realidade impõe-se. Resta-nos vive-la e nem sempre ela é um mar calmo e belo. Ela representa
sempre uma amálgama de emoções e surpresas, umas boas outras más, que nos incomodam. Saibamos estabelecer um equilíbrio entre o agradável e aceitável, e o que nos pode atormentar. Esse
equilíbrio é indispensável à nossa vivência. Saibamos controlá-lo e aproveitar o que de agradável e
bom a vida nos vai oferecendo, estabelecendo o tal equilíbrio necessário entre essas duas forças
adversas. Não é fácil, mas é indispensável para o nosso quotidiano. Um quotidiano que se quer de
paz e equilíbrio. Oxalá, saibamos e sempre tenhamos força para a nossa luta. E a propósito de
luta, o que desejamos são bons confrontos. Contamos, com a vitória!... Poderá não ser um KO,
não vamos exigir tanto, mas um combate nulo ou uma vitória por pontos, talvez esteja ao nosso
alcance!...
Contentemo-nos com pouco, para não exigir demais! Lembramos também que a forma e o
estilo são indispensáveis a um bom desempenho!... Soa o apito!... Estamos prontos!... Prontos
para o combate da vida!... Prontos, preparados e com espírito ganhador!...
JF

Para recordar...
como era antigamente!
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VOLTAMOS A FALAR DE FADO!

Dois de “Os 3 de Portugal” estão na Casa do Artista.
Pedro Machado e Américo Silva são residentes na Casa do Artista.
Pedro Machado fundou “Os 3 de Portugal”, em meados de 1957 no Porto e estreou-se em
Lisboa na noite de réveillon 1957/58 do “Maxime”.
Américo entrou para “Os 3 de Portugal”, em 1962. Em 1965 fizeram uma digressão por
34 cidades do Canadá e USA e em S. Francisco da Califórnia acompanharam o cantor Alberto
Ribeiro, onde Américo se estreou a tocar guitarra portuguesa.

Mais tarde Américo radicou-se em São Paulo – Brasil, dedicando-se totalmente a esse instrumento. Pedro Machado que toca “viola de fado”, desde 1973, reside na Casa do Artista desde
Agosto de 2012.
De novo juntos vão formar uma “parelha de guitarristas”, que irá colaborar nos eventos
artísticos, organizados nesta Casa do Artista.
Autor: Pedro Machado
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Alegria Procura-se!
Era tão alegre, contagiando os outros, com essa alegria que a inspirava a viver em plenitude, dando muito amor, toda ela transmitia ternura, tudo o que um Ser Humano com valores tem
para dar. Tudo lhe dava prazer, desde observar a natureza no seu todo, como admirar uma simples flor desabrochando e ver crianças com imensa alegria a brincar. Ficava rejuvenescida ao dar
atenção a tudo o que amava.
Quando um dia me encontrei com ela, notei que vivia num abandono total e sem motivação, deixando de ter aquela alegria inseparável, que lhe era tão peculiar. Acabou, por me dizer
com uma tristeza desmedida, que a sua alegria a tinha abandonado. Ficando à deriva, deixou de
viver a vida de olhos abertos, a tudo que de belo a rodeava. Interrogando-me o que a falta da alegria pode fazer a um ser humano tão justo e tão bonito! Com grande desalento procurou-a por
todo o lado e não obteve resultados. Chegou a perguntar a todos que encontrava se a tinham visto.
Não tendo boas notícias implorou: volta alegria, volta! Fazes-me muita falta.
Um dia o seu rosto tinha uma serenidade envolvente e cheia de esperança, acreditando
que ela ia voltar. E voltou!
Já era aquela pessoa, que todos nós gostávamos de ver e com quem gostávamos de conversar. Dando-nos felicidade, ao dizer que valia a pena viver, com os olhos bem abertos e com alegria. É importante procurar belos motivos e bons objetivos, que este mundo ainda tem para nos
dar. Com alegria, tudo é possível. É preciso ter muita fé e esperança. Obrigado Alegria.
Autora: Maria Candal

Autor Desconhecido
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O CÉU CHORA COMIGO

A chuva que hoje cai
Não é mais que chôro do céu
O vento que hoje sopra
Não é mais, que castigo meu
Por te ter amado
Vivendo em pecado
Tudo abandonei
Vivo só, sem Deus
Pobres sonhos meus
Nem com Deus fiquei
Cai a chuva, sopra o vento
Como tremendo lamento
Por tudo que já passei
Chora o céu, choro eu
Quero que volte a ser meu
O Deus que por ti troquei…

Autor: Mário Ramos

6– Espanha … casamento;
5– amigo … primeiro;
4– Gaba … casar;
3– chorar … derramado;
2– frente … abrem;
1– inverno … verão;
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RECORDAR
Desta vez vou falar de quatro amigos de longa data e colegas meus de profissão. São actores da nossa praça, que como eu estão já reformados e a viver cá em casa, por motivos de saúde.
São eles: o Armando Venâncio, o João Rodrigo, o António Évora e o José Melchior dos Reis.
Quando vieram para cá, já eu cá estava. O Venâncio embora de canadianas, ainda veio pelo seu
pé, mas um dia, à porta do refeitório, uma queda pô-lo para sempre cadeira de rodas. Vinha com
a esposa, a nossa amiga Tóta. Era assim, que por carinho a gente a tratava e era conhecida. Ela
era ponto na televisão. Uma vez o actor Batista Fernandes foi fazer uma peça à televisão e por
graça quando entrou no estúdio e viu a Tóta disse: “cá está Tóta e actores”, uma brincadeira ao
nome do banco Tóta e Açores. O Venâncio fez teatro na televisão, teatro radiofónico, fez revista
no Parque Mayer, fez cinema e entrou em séries e algumas telenovelas.
O João Rodrigo era actor e vivia no Ultramar nos anos 70. Veio para a Metrópole e fez a
sua estreia no Parque Mayer no Variedades, numa peça ao lado de Laura Alves. Parece que o
estou a ver de casaco branco a fazer papel de um italiano no “Adeus Valentina”. A família morava em Queluz e ele fez amizade com o Luís Horta e foi viver lá para casa para ficar em Lisboa.
Nós tínhamos um amigo em comum, o também actor João Luís. Ele fez uma revista no ABC
com o Carlos Coelho, trabalhou nos “Malucos do Riso”, fez novelas e várias séries na TV e foi
com a Fernanda Batista e outros artistas muitas vezes ao Canadá e América. Atualmente tem
residência na Costa.
Lembro o António Évora a viver na Praça da Alegria e ir algumas vezes tomar café ao
Parque com o seu lindo cão, um pastor alemão, que andava com ele para todo o lado. Trabalhou
no Teatro Nacional, no Experimental de Cascais e em outras casas de espetáculo. Fez cinema,
séries e novelas na televisão. A Banqueira do Povo, com a grande Eunice; na Chuva na Areia,
fazia um GNR com o Rui Mendes; Roseira Brava, com Manuela Maria; Ballet Rose, Alves dos
Reis, entre muitas outras coisas. Está ainda hoje, ligado aos pelouros da cultura das Câmaras de
Peniche e Nazaré. Dedica-se à fotografia. Viaja, convive e passeia muito. Adora cinema e tem
boa relação com artistas do Brasil.
O Melchior trabalhou muito comigo em cinema. A fazer figuração ou com algumas falas
fizemos filmes nacionais e estrangeiros. Estivemos nos anos 70 na Companhia da D. Amélia, no
Trindade, na peça “Calígula”, com Zé de Castro e Mariana Rey Monteiro. O Melchior esteve no
Ballet Rose, A Banqueira do Povo, Alves dos Reis, O Juiz Decide com Piedade Maio e Alexandra Lencastre, Repórter X, com Joaquim de Almeida, Os anjinhos não Voam de Artur Semedo.
No bairro onde morava em Lisboa, o José Melchior dos Reis começou por fazer Teatro
amador, na Sociedade Ramiro José, onde fazia revistas como actor e cantava muito bem.
Autor: Júlio Coutinho
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Filhos do Parque Mayer
O escritor Miguel Barbosa e a esposa Fernanda, por motivos de saúde vieram para a nossa
“Casa do Artista”. Bem-vindos!
Desejo saúde e felicidades e mais anos de vida. Conheço o Miguel há muitos anos. Ele
como eu, somos filhos do querido e saudoso Parque Mayer. Levei a minha vida a ver o Miguel, no
Mayer-Bar e na Ribeira Brava, quase sempre sozinho sentado a uma mesa bebendo o seu café e
sempre a ler e a escrever. Quase sempre andava com papéis, jornais e revistas debaixo do braço.
Muito lia, muito escrevia.
E assim, o Miguel Barbosa continua aqui na esplanada da Apoiarte. Eu no fim dos anos 70
trabalhava com a nossa Luísa Afonso no Siarte – Sindicato dos Artistas, e um dia o escritor e jornalista meu amigo Luís Beira fez um artigo literário para o jornal de Almada e disse que eu era um
filho do Parque Mayer. O nosso amigo e colega Miguel Barbosa também é, além de ser um grande
escritor.
Bom dia Senhor Jornalista
É pintor e é escritor
Está na “Casa do Artista”
Bem-Haja Senhor Doutor
Autor: Júlio Coutinho

O “Boletim Informativo da Casa do Artista” dá as boas vindas ao economista, escritor, poeta, dramaturgo, pintor e paleontólogo Miguel Barbosa e à sua esposa Fernanda Barbosa.
Miguel Barbosa tem uma vastíssima obra literária, traduzida em várias línguas, incluindo
mais de cinquenta títulos e abrangendo quase todos os géneros, do conto ao romance, da poesia ao
teatro. Várias das suas peças teatrais foram encenadas em Portugal, no Brasil, em Espanha, em
França e na Alemanha. É autor de uma série de romances policiais assinados com o pseudónimo
Rusty Brown. Em 2009 foi distinguido pela União Brasileira de Escritores com a Medalha Jorge
Amado, distinção que traduz o reconhecimento das qualidades literárias e do trabalho profícuo que
Miguel Barbosa vem desenvolvendo há muito em prol das letras portuguesas, designadamente junto da comunidade lusófona do Brasil. Nesse mesmo ano foi inaugurado o Museu de História Natural de Sintra, que alberga a coleção de paleontologia doada a esse concelho por Miguel Barbosa e
sua esposa, Fernanda Barbosa.
Desejamos que continuem a sentir-se bem nesta Casa de Afectos e Emoções.

“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:

Ficha Técnica
Edição e Coordenação:
Ricardo Madeira
(Animador Sociocultural)

Apresentação do “Boletim Informativo da Casa do Artista”, no dia 5 de Fevereiro
(segunda-feira), às 15 horas;
Comemoração do Carnaval, com o Grupo de Cavaquinhos de Loures, no dia 12 de
Fevereiro (segunda-feira), às 15 horas;
Momento Musical, com o pianista Monteyro Costa, no dia 16 de Fevereiro (sexta-

Responsável pela Edição:
Conceição Carvalho

feira), às 15 horas;

Revisão:
Fernando Tavares Marques

reiro (quarta-feira), às 15 horas;

Atuação do Coro da Associação de Reformados de Campolide, no dia 21 de FeveTarde Cultural, com a contadora de histórias Isabel Curica e o violinista João Canto e Castro, no dia 23 de Fevereiro (sexta-feira), às 15 horas;
Sessão de Fados, com vários fadistas, no dia 28 de Fevereiro (quarta-feira), às 15
horas;
No Teatro Armando Cortez:
“Enfim nós”, uma comédia romântica com Marta Fernandes e Rúben Silva, com
encenação de Cláudio Torres Gonzaga, nos 16 e 17 de Fevereiro 2017 ;
Fernando Rocha apresenta “Pi 100 Pé”, com Eduardo Madeira e João Dantas, no
dia 22 de Fevereiro 2017;
O Teatro Infantil de Lisboa apresenta o espetáculo “O Soldadinho de Chumbo”,
com encenação de Fernando Gomes.

