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SANTOS
POPULARES

Corria o ano de 1986. A grande sacudidela na sociedade portuguesa (1974-75)
começava a produzir os seus efeitos. A velha sociedade do Estado Novo fora desalojada das suas estruturas, muita gente deixara o País coagida pelas forças revolucionárias
de extrema-esquerda, muitos outros sentiam dificuldades em se adaptar aos novos
tempos. A ida, provisória ou definitiva para o estrangeiro, surgiu naturalmente no
espírito de muitos. Outros tinham-se entrincheirado fortemente nas novas estruturas
criadas pelo Processo Revolucionário, o Estado tentava restruturar-se. Fora eleito em
Novembro de 1985 um novo Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, e em Março de 1986
um novo Presidente da República, Mário Soares.
Uma feroz guerra civil fora dificilmente evitada, estava-se à procura de novas
fórmulas. Eu, jornalista no Diário de Notícias, já com carreira avançada, tinha perdido ali o meu lugar e partira para França, Bélgica, Holanda e Inglaterra à procura de
nova vida. Aí melhorei as minhas aptidões para o exercício da tarefa de crítico e jor-
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nalista, embora experimentando duras privações, que só aumentaram a minha resistência e coragem. No regresso fui acolhido na Direcção-Geral do Ensino Superior,
onde permaneci longo tempo, a familiarizar-me com dossiês das artes do espectáculo.
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Um dia, inesperadamente, fui chamado ao gabinete do ministro da Educação
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Nacional, Vítor Crespo, onde o titular da pasta me informou de que tinha de assumir
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po aos Santos Populares

a direcção do Conservatório Nacional, onde iria substituir o senhor engenheiro Luís
Casanovas, que curiosamente pertencia ao Comité Central do Partido Comunista.
Passei a dirigir-me para o Bairro Alto, onde se situa o velho edifício do Conservatório
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Nacional, diminuto na altura para acolher as cinco escolas – Música, Teatro, Dança,
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Cinema e Educação Pela Arte – que o constituíam e eu passei a dirigir.
A viver à rédea solta há alguns anos, quer do ponto de vista pedagógico quer
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do das finanças, era hercúlea a tarefa que tinha pela frente. Acabei por me demitir cerca de dois anos depois, quando me recusei a viver sem livro de contas, após o ministério ter ordenado uma sindicância ao trabalho dos meus antecessores, concluindo pela
existência de um “buraco” de alguns milhões de escudos.
Oriundo de uma família onde havia gente ligada ao teatro não admira que,
desde muito novo, logo que comecei a escrever profissionalmente, essa fosse matéria
da minha predilecção. Trabalhei como assessor de Amélia Rey Colaço durante um
quarto de século no Teatro Nacional D. Maria II. Aí fui surpreendido por uma onda
de entusiasmo no sentido de ser criada uma estrutura de apoio social a gente do mundo do espectáculo.
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Fora as cabeças de cartaz, que ganhavam bem, as remunerações dos outros artistas e pessoal de cena eram modestas. E, chegada a velhice ou a doença, tudo se complicava.
Eu era, desde há muito, grande amigo de Raúl Solnado. Ao regressar de uma longa permanência no Brasil, onde trabalhara como grande vedeta que era, Solnado colhera ali a ideia de
criar em Portugal essa tal estrutura de apoio social aos artistas. Outra grande amiga de sempre é
Carmen Dolores, ligada à minha família pelos laços de amizade de seu irmão e cunhada, António
Sarmento e Maria Schultz. Carmen Dolores estivera alguns anos em Paris acompanhando o seu
marido engenheiro Vítor Veres, que fora director-geral da Aeronáutica Civil e partira para desempenhar idênticas funções na capital francesa. Ao regressar, também ela vinha imbuída da ideia do
apoio social aos artistas, colhida no exemplo francês. Simultaneamente, em Lisboa, germinava já
idêntica ideia, conduzida pelo actor Armando Cortez e sua mulher Manuela Maria, que ainda
hoje continua na Direcção da Casa do Artista.
Não foi difícil reunir todas essas vontades e começar a trabalhar junto dos cidadãos e das
entidades oficiais para garantir o seu apoio na criação das estruturas necessárias. Todos os artistas, sem excepção, se empenharam em peditórios públicos e espectáculos e ainda hoje actrizes
como Cecília Guimarães recordam as caixas cheias de moedas que conseguiam obter diariamente
nos peditórios de rua, onde as pessoas recebiam calorosamente a iniciativa. O primo de Raúl Solnado, Pedro Solnado, tratava já da parte administrativa do muito trabalho que era preciso fazer,
Mimi Gaspar e Tomé de Barros Queiroz, estrelas da música ligeira, Octávio Clérigo, figurinista e
cenógrafo de renome, elencos inteiros de companhias de teatro e de dança, a própria Amélia Rey
Colaço, sua filha Mariana Rey Monteiro e a insigne Palmira Bastos trabalhavam com denodo na
angariação de fundos junto do público. A popular Beatriz Costa, vedeta querida do Parque
Mayer, não parava e o bolo ia crescendo com leilões e espectáculos diversos. Não houve artista,
do mais modesto aos de topo, que não trabalhasse para aumentar o bolo e até Amália Rodrigues
e Hermínia Silva trouxeram à causa o contributo das casas de fado.
Contagiadas por este entusiasmo colectivo, as entidades oficiais também aderiam à iniciativa. O então presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Kruss Abecassis, pôs à disposição dos organizadores uma parcela de terreno municipal, em Carnide, para ali ser implantado um
edifício destinado ao lar que se propunha. O então primeiro-ministro, Cavaco Silva, embora com
o ar reservado que é o seu, apoiou vigorosamente a ideia, tendo o seu ministro Bagão Félix facilitado toda a matéria legal, logística e orçamental, para tornar realidade aquele sonho.
Ao fim de treze anos de luta, o complexo estava finalmente pronto a habitar (1999).
Com trinta e dois anos de idade e grandes serviços já prestados, a Casa do Artista, onde vivem
cerca de setenta profissionais do espectáculo, desde a costureira ao electricista, técnico da luz e
som, carpinteiro de cena, actor ou actriz, bailarino, cançonetista, fadista, músico ou artista de
circo têm ali o seu lar.
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O terreno cedido pela CML era enorme, o dinheiro ia aparecendo, e surgiu então um magnífico conjunto arquitectónico que consta de um teatro, grandes salas, onde está a biblioteca, a
fisioterapia, cabeleireiro, salas de estar e de jantar e os quartos e casas-de-banho dos residentes.
Anexo ao Teatro Armando Cortez estão grandes salas para o ensino adequado e prática de canto,
arte de dizer, dança ou outras especialidades. Qualquer pessoa pode arrendar temporariamente
esses espaços para trabalhar, apresentar um livro ou exposição e são bem vindos os proventos
assim destinados à Casa do Artista, para garantir um cada vez melhor tratamento proporcionado
aos que ali vivem e gozam assim os benefícios de uma velhice cuidada e feliz ou um merecido
repouso em caso de doença.
Eu, pessoalmente, sinto-me feliz por ter podido contribuir com o meu modesto trabalho
profissional ou intercedendo junto de amigos para que aquela casa, rodeada de jardins e arvoredo,
seja um oásis onde a felicidade terrena se torna o mais completa possível.
Autor: Luís D’ Oliveira Nunes
(Autor Teatral, Crítico de Teatro e pertenceu à Direção da Casa do Artista)

Todas as noites
ponho um arco-íris
na mesinha de cabeceira
para colorir a tua saudosa juventude
com um ramo de pensamentos floridos
de amores-perfeitos
e um chocolate de cor azul do céu
para oferecer à velha de cem anos
que almoça na minha mesa
e julga que é a mãe dela
que o manda

(do livro no prelo,
“Pingos de Pensamentos Entrelaçados no Amor”)
De Miguel Barbosa
(Dramaturgo/Residente da Casa do Artista)
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AS MARCHAS POPULARES
É no mês de Junho que os bairros de Lisboa saem à
rua para festejar os Santos Populares, especialmente o mais
querido dos lisboetas, o Santo António.
As primeiras Marchas de Lisboa decorreram em
Junho de 1932. A ideia foi de Leitão de Barros, que nesse
mesmo ano anunciava o concurso no jornal “Notícias Ilustrado”, de que era director. As colectividades de cada bairro
foram convidadas a participar e toda a produção ficou a
cargo do Parque Mayer. Os bairros mais históricos e mais
populares aderiram logo de início, e ainda hoje desfilam.
Aos Bairros de Alfama, Alto do Pina, Madragoa, Alcântara, Campo de Ourique e Bairro Alto juntaram-se muitos outros ao longo das mais de oito décadas
de história das marchas alfacinhas.
As Marchas Populares são uma tradição lisboeta, e acontecem na noite de 12 para 13 de
Junho, na Avenida da Liberdade.
A noite de Santo António é a maior festa da cidade, o povo sai à rua para ver as marchas e
os bailaricos que decorrem pelos vários bairros populares, decorados a preceito com balões e festões coloridos.
Carla Andrino, actriz e membro da Direcção da Casa do Artista foi pelo 22º ano consecutivo Madrinha da Marcha da Graça. Este ano foi acompanhada pelo seu marido, Maestro Mário
Rui Teixeira, com quem está casada há 32 anos.

(Fotografia: Maestro Mário Rui e actriz Carla Andrino)
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QUADRAS POPULARES
Nos três Santos Populares

Santo António de Lisboa

Todos rezam com devoção

Que em Pádua acabou seus dias

Têm devotos aos milhares

Com vida culta e boa

Dados de alma e coração

Badalado em muitas freguesias

Eu não quero mexericos

S. João um santo martirizado

Para o Sto. António festejar

Que não se deixou corromper

Com balões e manjericos

Com seu cordeirinho ao lado

Vamos Lisboa encantar

Para o Santo proteger

Todo o Porto se apinha

S. Pedro pressuroso e mui atento

Com amor e devoção

Sempre está, onde é preciso

Com alho-porro e boa sardinha

E transporta com alento

Para festejar o São João

A chave do paraíso

Meu santinho tá velhote
Chegaste ao teu apogeu
Foste tu que me deste o mote
São Pedro porteiro do céu.

Autora: Isabel Magro
(Mestra do Guarda-Roupa/Residente
da Casa do Artista)

Autora: Mariema
(Actriz/Fadista/Residente da Casa do Artista)

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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Quem tiver filhas pequenas
Não ria das desgraçadas
As mulheres que causam penas
Também nasceram honradas
Fui convidado à tourada
Por um toureiro que a gente fala
Foi pelo Manuel dos Santos
E levei trajo de gala
Vi o fogo do Clérigo
Confesso não senti moça
No Sporting canta a Valério
E no Dragão a Canossa
A Florência está em Gaia
Matosinhos é de morte
As rusgas lá vão a Maia
E Gondomar é no Norte

A bela sardinha assada
Comida fora de portas
Com um garrafão de murraça
É a Rainha das hortas
Alfama com as sardinhas
E no Porto na Ribeira
Comem-se lá francesinhas
À boa moda tripeira
Vai na marcha é a madrinha
Muito antiga em Portugal
D. Anita é a Rainha
Agora canta a Candal
Era artista popular
S. António e S. João
Tinha um bonito cantar
Beatriz da Conceição.
Autor: Júlio Coutinho
(Actor/Residente da Casa do Artista)
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Alcachofra colorida
Santo António eu vou queimar
Não é sonho, não é vida
Só uma quadra popular
Na noite de Santo António
Vamos a fogueira saltar
Não é santos nem demónio
Mas Santo António a chamar
Cantai, cantai raparigas
Vamos saltar a fogueira
Com bailarico e cantigas
E uma piada mais brejeira
O santo vos irá casar
A fogueira já crepita
Hoje é noite de luar
A sardinha assada catita
Com broa quase a pingar
No trono de Santo António
Há manjericos e balões
Nos noivos de Santo António
Há muito amor e ambições
Santo António é o patrono
Das marchas populares
Mas nas marchas não há dono
É todo o povo a cantar

Há festa sem romaria
Mas nas marchas populares
São do povo a alegria
Com os bairros a desfilar
Alfama, Castelo, Benfica
Bairro-Alto e Mouraria
São tantos até Marvila
Com Madragoa a cantar
S. Vicente mais a Bica
E Campolide também
Não deixam para trás Belém
E a história se repete
Se repete à beira-mar
E Alcântara abraça a Lapa
Trazendo quase à socapa
Miraflores, bairro novo
Que na Ajuda se detém
A seguir vem S. João
Com seu cordeirinho ao colo
Vem na calma e com sua bênção
A todos trazer consolo
Nas festas de S. João
Há bailaricos e martelos
Nas noites de S. João
Há sardinhas e balões
Quanto a desgosto nem vê-los
Autora: Nilza Moreno (Artista
da Rádio/Residente da Casa do Artista)
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QUADRAS POPULARES
S. João meu padroeiro

CANTIGAS DO MEU TEMPO
AOS SANTOS POPULARES
E orvalhadas, orvalhadas, orvalhadas

Com martelinhos e balões

E viva a rusga das mulheres casadas

Onde pára o alho-porro

E orvalhudas, orvalhudas, orvalhudas

Anda aquecer corações

E viva a rusga das mulheres viúvas

Ó meu rico S. João

Toda a mulher que for bela

És muito rapioqueiro

Por muito bela que “seija”

Dancei com o meu amor

Nunca deixa de molhar

Que também é galhofeiro

4 pelos quando “meija”

Autora: Maria Candal
(Actriz/Cançonetista/Residente da Casa
do Artista)

Autor: Pedro Machado
(Músico/Residente da Casa do Artista)

Para recordar...
como era antigamente!

“Sê breve, porque nenhum discurso satisfaz quando
é demasiado grande.
Amizades que são certas, nada as pode perturbar. ”

Miguel Cervantes
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LISBOA, É O PARAÍSO

Não há nada com um grito
Não há nada como um grito

Olho Lisboa do alto do seu castelo
Vejo a beleza que contemplo em oração

Não há nada como um grito

A Natureza ofereceu-nos esta visão

Num espaço de madrugada

P´ra definir o que no mundo há de mais belo

Quando as asas do espírito
Voam nas loucuras de um nada

Olho Lisboa em silêncio ao ver o Tejo
Que de mansinho num sussurro a vem beijar

Voando nas loucuras de um nada

Fica comigo uma vontade um só desejo

Até ao zénite de tal grito

De te abraçar num beijo e em meus braços te

Hei-de adormecer na madrugada

apertar

Sonhando nas asas do espírito

Lisboa

É num grito

Com todo o seu encanto

Que eu sinto

Mostra em cada recanto

A minha vontade

Sua beleza em sorriso

De apenas viver
Sem querer

Lisboa

Sem tempo sem idade

Altiva no seu porte
É estrela virada ao Norte

Sonhando nas asas do espírito

Que indica o paraíso…

Entre as loucuras de um nada
Eu quero acordar num grito

Autor: Mário Ramos

Nas asas da madrugada

(Técnico de Contas e Director Financeiro da Somec)

E nesta vivência sem tempo
Onde o sentido não tem sentido
Não há nada como um momento
Feito na loucura de um grito! …
Autor: Joaquim Samora
(Ponto de Teatro/Residente da
Casa do Artista)
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“MAR (ALÉM) MAR”
No passado dia 14 de Maio realizou-se na Sala Beatriz Costa da Casa do Artista o espectáculo de poesia e música "Mar, (além) Mar", uma concepção e interpretação de José Baião e
Eduardo Abrantes. Ao longo de uma hora viajou-se pela nossa história, "por mares nunca dantes
navegados", com a palavra inspiradora e sugestiva dos grandes poetas e ao ritmo vibrante da canção popular. Nesta peregrinação, interpretes e público, deram as mãos e fizeram a festa do Mar
Português, mar de lágrimas e glórias: "Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim."
Autor: José Baião

Não tenho inveja à grandeza
Nem tão pouco a quem a tem;
Não há no mundo riqueza
Que valha um beijo de Mãe.
Christovão
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OBRIGADO A TODOS
Justa e merecida homenagem, assim como o meu grande agradecimento a toda esta gente,
que dirige esta grande Casa que nos acolhe e toma conta de nós. A todos muito obrigado e desculpem se me esqueci de alguém.
Manuela Maria – Secretária da Direcção;
José Cabeleira – Presidente da Direcção;
Dr.ª Conceição Carvalho – Assessora da Direcção;
Fernando Tavares Marques – Tesoureiro;
Carla Andrino—Vogal da Direcção;
Luís Moreira—Vogal da Direcção;
Dr.ª Paula Trindade – Coordenadora do Lar;
Dr.ª Catarina Alvarez – Psicóloga;
Dr. Ricardo Madeira – Animador Sociocultural;
Dr.ª Paula Anjos – Museóloga;
Dr.ª Ana Borges – Médica Fisiatra;
Aida e Francisco Trindade – Fisioterapeuta e Massagista;
Dr.ª Graciete Pinto – Médica Clínica-Geral;
Liliana Alves – Enfermeira;
Ana Lopes – Auxiliar de Enfermagem;
Márcia Ruas e Helena Melo – Escriturárias;
Tiago Santos – Tesouraria;
Maria João – Telefonista;
Seguranças e Vigilantes: Ana Martins, Costa, Bruno, Raúl, André e António;
Cozinha – Carla (encarregada); São e Xana (cozinheiras); Joana, Maria e Elsa (ajudantes);
Celeste Passarinho – Encarregada dos Serviços Gerais;
Voluntárias – Maria Helena, Maria da Luz, Helena Lemos e Maria José;
Cabeleireiras – Linda e Elsa;
Auxiliares de Limpeza – Lourdes, Adelsa, Vanda, Carminda, Fátima e Angelina;
Manutenção: Chefe António Teixeira, João Carvalho e Guedes (ajudantes);
Chefe da Lavandaria: Lucinda e ajudante Angelita;
Auxiliares da Acção Directa: Ana Reais, Dulce, Beta, Adelaide, Adélia, Sofia, Osvaldo,
Tina, Queiroz, Ana Maria, São Lomba, Cristina, Alice, São Coelho, Ana, Rosário, Carla Vieira,
Carla Silva, Carla Costa, Ângela, Rita.
Autor: Júlio Coutinho
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MEDITAÇÕES

Amigos! A cultura portuguesa está de luto! Morreu o artista Júlio Pomar, expoente máximo da nossa cultura artística!
Nome admirado e acarinhado no nosso meio artístico, com uma vasta obra multifacetada,
com repercussão internacional deixa um vazio dificilmente preenchível no mundo artístico português.
O seu espólio artístico nunca cristalizado, sempre à frente do seu tempo, encantou diversas
gerações.
Na altura do seu desaparecimento, a televisão nacional, passou um belo documentário
sobre a sua biografia focando algumas das suas obras, com comentários de nomes ilustres do meio
intelectual português, realçando a sua vida e obra.
Também o Expresso publicou do notável cartoonista António, um cartoon homenageando
o artista.
Resta-nos esperar uma homenagem nacional ao artista, para uma maior divulgação da sua
obra ao público em geral.
Realmente a cultura portuguesa ficou mais pobre. Estamos mais pobres, sim, mas sempre
solidários com quem com a sua Arte engradece o nosso país. O nosso reconhecimento!
JF
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O MENINO D´OIRO
Não é bonito nem feio, mas é tão simpático e educado, que me encantou. Quando o
conheci melhor, fiquei embasbacada com a sua bondade e inteligência, fora do normal para a idade dele. Era natural nele ajudar as pessoas e colegas, mesmo aqueles que não o tratavam bem. Foi
muito mal tratado por alguns colegas, que lhe batiam tirando-lhes coisas com algum valor para
ele. Mesmo assim, continuou a ser ele próprio. Era muito determinado nos seus valores, continuando a perdoar, pois tinha um bom coração. Por favor, não lhe ponham rótulos, não é nenhuma aberração, pelo contrário é um rapazinho com uma inteligência acima da média, não pensem
que é um pequeno jovem que não sabe viver no mundo real, nada disso. Gostava de saber tudo o
que de bom e de mau se passava à sua volta. Utilizava a televisão e a internet com muito bom senso.
Em relação às suas brincadeiras e distrações saudáveis gostava de nadar, andar de bicicleta, de conversar e jogar um pouco à bola, etc…
Enfim, para mim é um menino d’oiro. Mais tarde fiquei perplexa, quando o vi acompanhado de um colega que praticava bullying, sendo um dos que lhe batia. Era um rapaz muito
bonito, com um rosto sereno, parecendo um anjo. Mas na verdade, o seu rosto não transmitia o
que verdadeiramente era na realidade.
Como é possível, dois seres tão antagónicos andarem juntos?! Não sei o que o menino de
bom coração lhe disse, só sei que o mauzinho passou a defendê-lo. Um pouco mais tarde, descobri
o mistério. Um dia o menino com mau carácter, com umas brincadeiras de mau gosto, acabou por
cair ficando muito mal. E quem pediu ajuda foi o aluno bom, indo sempre ao hospital, dando-lhe
alento e muita coragem, e que pensasse positivo, pois iria ficar melhor.
Os outros rapazes que faziam muitas maldades nunca o foram visitar. Moral da história: o
doente, vendo tudo isto com os seus colegas, acabou por agradecer os seus cuidados e pedir desculpas ao menino, que era um encanto. A partir dessa altura, ficou amigo dele e lá foram crescendo continuando essa bonita amizade. Os meus olhos já não o viam como um rapaz com mau
carácter, mas sim como um jovem bonito, não tendo aquela expressão angelical. O menino de
coração d´oiro, continuou com a sua bondade incrível e com as suas qualidades lindas.
Já crescido, continuou a ser o meu menino d´oiro.
Autora: Maria Candal
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FACTOS Y FICCIONISMO
Parei o carro. Desci. Junto do muro, espreitei o cemitério: as campas, um desasseio.
Relembrei Alípio. Chegado do Brasil, romagem aos braços da mãe, e ao beiral e ao pincho de
lebre até ao penedo sagrado onde jogara ao jogo “castanha ao buraco, ganha quem mais aburaca”.
O povo recebera-o com foguetório, filarmónica a abrilhantar com sambas, viras, a chula e a moda
da carrasquinha, recepção a um filho da terra tão querido e tanto tempo pelos longes. Mas Alípio
agoniara-se:
--- Tudo pelo perfume das notas. Deu para perceber: interesse, graxa e servilismo, o zoar
de sempre, vício sem cura, não é? Como a tasca, balcão encardido, chão, terra batida, cheiros a
mosto e a mijo do burro e dos labregos. O casario, cal, viste-la, paredes, um derruir, o sol e o
codo, o lambarar de há vinte anos. E o cemitério? Portão a gemer, o mesmo pinchavelho de arame a fazer de trinco. Um deixa andar. Ué! Quem desama os seus mortos, desama a vida. Creia no
que lhe digo. Continuam uma gente cediça, não é? E na gandaia do abade. Já me pedinchou.
Obras na igreja. Perguntei, quais? Deus decidirá, disse. Não disse: acudir a fomes, a crianças, a
inválidos, a velhos, a doentes. Ráis parta! Pode falar-se, pode?
Fluente, castiço, sem brasileirismos toscos, a não ser o terno branco e o dente de ouro,
admirei-lhe a vertente fraterna, comunitária, o afinco, o sentimento de justiça social. Sosseguei-o:
--- Comigo, pode. Com outros, acautele-se.
Respirou fundo, como um fole, e sentou-se no rebordo do muro do cemitério:
--- O SNI tem no Brasil uns aguarelistas de truz! Tal aguarelar de roseirais é que me trouxe, que a saudade rói, rói mansinho, como rato de porão no pé de marinheiro a dormir: ao acordar, dedo grande do pé é só osso. Por cá… Água encanada, autoclismos, saneamento, electrificação, estradas, assistência na saúde, escola para todos, descarnação como o dedo do marinheiro.
Mas uma sardinha para três bocas continua “pão nosso de cada dia”, não é? O SNI tem aguarelistas de truz…
--- Na Madragoa, em Lisboa, há um palácio, o Convento das Bernardas, ror de andares,
ror de habitações por andar, corredores, labirintos, becos, escadarias onde se agonia, vomita, se
perde a trauta. O sol espreita às claraboias, claridade a descer pelo buraco do vão das escadas. Por
andar, uma retrete exígua, bichas e zangas na hora do largar ao trabalho: peixeiras, estivadores,
professores primários, balconistas, vendedores ambulantes, cauteleiros, prostitutas, enfermeiros.
Paredes-meias, e a haurir eflúvios, a Emissora Nacional, voz do SNI e de Salazar, do cardeal
Cerejeira, fábrica de sebo político com certificado como se vinho do Porto ou de licor Beirão.
--- Ah! Soubera-o eu. Nem amarrado tinha vindo, ou, meia-volta, o mesmo bilhete e o mesmo
vapor, que a bosta, a que me borrou a bota na hora do ir, é aquela, ali, junto ao portão.
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Pelas modas, ainda vai ser relíquia a museu --- levantou-se, coxeou um nada. --- Prenda política. Quando do meu apoio a Jânio Quadros a Prefeito de S. Paulo, uns zagunchos penhoraram-me
o joelho. Mas mesmo com zagunchos, ala, Brasil. Só tempo da papelada de minha mãe. Pensá-la
neste buraco de Zés da Luísa perdia a saúde. Conhece o Zé? Dois anos, tuque, tuque, um zoar pelas
tábuas do soalho, a acordar a Luísa, sempre que chegava da taberna. Foi preciso partir a perna para
o zoar acabar. O endireita, ao concertar a canela, arrancou duas brochas cravadas no sarro do calcanhar: «Ó Zé! Que vem a ser isto?»
Nestes trancos da memória e meu pai a saltar do lusco-fusco, lado mitológico onde os mistérios são ministrados: destino, lendas, intrigas, ascese, regabofes, milagres, amores, desamores, tempestades, bonanças, sortilégios, vida, morte, almas a atafulharem de estrelas os caminhos da Via
Láctea. Quase o atropelei:
--- Eh! Pai!
Riu: com a boca toda, dentes todos no plantio das gengivas. Rosto: ovalado e mate. Olhos:
pirites. Mãos: torgalhada de veias. Orelhas: grandes, lóbulo sem um naco, como eu, certificado de
fabrico, gracejos em família. Cabelo: cinza-borralho. Manga: repuxada ao cotovelo. A outra: um
“dlão” quase ao joelho. Colarinho de flanela: aleta, branco-sujo com riscas azuis, espetada ao nada.
Cinto: fivela latão-amarelo ao penduro. Calças: sarja cor de amora a pintar, enfiadas nas galochas
pretas, braguilha desabotoada, fralda a surdir, manchas na perna, sachola ao ombro, alvado a roçagar a cova-do-ladrão.
--- É esta a Isabelinha?
Isabel quedara-se: feijoeiro tenro, tenteava a luz. Meu pai fincou a sachola:
--- Eh! cachopa!
Nódulos nos sovacos débeis, aleta a arranhar-lhe a face, Isabel gemeu, esperneou, sapatos
no bordo da bosta. O cabo da sachola, encostado ao feixe da luz, tombou na bosta. Num safanão --bracitos a implorarem-me, os olhos, dois bugalhos, medo a uma entidade a puxá-la a um outro lusco-fusco, sabe-se lá onde e para onde --- soltou-se e alcançou a toca do meu peito. Frágil vime,
sofreu o açoite de vento que, abrindo o portão do cemitério, assobiou, dançou, remoinhou nas campas, folhas e ciscos num badanau pelos ares. No joeiro dos faróis, outro danço: insectos, novelo a
abrir-se, a fechar, a encolher, zunido a distender-se e, outra vez, novelo no feixe dos farolins. Rosto
na minha barba, bracitos a cingirem-me, Isabel tremia, arfava, babava-se. O fio de voz foi um gume:
--- Pai, pai!
--- Que foi?
--- O avô Luciano morde?
Autor: Afonso Henriques
(Técnico da Central Técnica de programas da EN-RDP/ Residente da Casa do Artista)
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PROPRIEDADE:
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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.
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Ficha Técnica

3 de Julho (terça-feira), 15 horas — Realização da atividade “Conta-me uma
História”, em parceria com um grupo de crianças dos tempos livres Palácio
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das Histórias, de Mafra;
10 de Julho (terça-feira), 15 horas—Atelier de Voz Criativa, com a Maestrina Kátia Leonardo;
11 de Julho (quarta-feira), 15 horas—Apresentação do “Boletim Informativo
da Casa do Artista”;
12 de Julho (quinta-feira), 15 horas—Actuação do “Grupo de Cavaquinhos
de Loures;
26 de Julho (quinta-feira), 15 horas—Comemoração do Dia dos Avós, com a
fadista Graça Ribeiro;
31 de Julho (terça-feira), 15 horas—Visita ao Museu de História Natural de
Sintra;
GALERIA RAUL SOLNADO:

Periodicidade:
Mensal

6 de Julho (sexta-feira), 18 horas— Concerto da Orquestra de Cordas do
Conservatório de Lisboa e de Mafra;

Tiragem:
50 exemplares

TEATRO ARMANDO CORTEZ:
6 de Julho (sexta-feira), às 19 e 21 horas—ASHANTY apresenta

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

“CANJANA”, Juventude em Marcha de Cabo Verde;
6 de Julho (sexta-feira), às 22:30 horas—AS ORIGENS apresentam a Stand
Up “UMA MULHER SOZINHA EM PALCO A FALAR DE SEXO?!”,
com Claudia Sousa.

