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     Editorial  

NO 17º ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DA “CASA DO ARTISTA” 

 

 Hoje, 

 neste dia de festa todo nosso, 

 estendemos as mãos para além destas paredes 

 e abraçamos todos os que sonharam 

 a certeza de que era possível. 

 Hoje, 

 com a humildade de quem segue um sonho, 

 deixamos inundar de gratidão o nosso espírito 

 para com todos os que pedra a pedra 

 construíram esta obra, sempre inacabada, 

 porque quem a habita merece sempre mais. 

 Hoje, 

 dezassete anos depois, 

 as portas continuam escancaradas 

 e as paredes que protegem e abrigam, 

 mas nunca limitam, continuam a ser aquilo 

 para que foram erguidas: - um porto de abrigo! 

 

 Hoje, 

 a distância que nos separa do início 

 é apenas um caminho que vem sendo cuidado, 

 com a finalidade única de que deve ser percorrido 

 por todos por igual e com um enorme orgulho.  

 Afinal, 

 a gratidão também se comemora. 

 

 Parabéns a todos! 

 Longa vida à Casa do Artista! 

 

   5 de Maio 2016 

  Fernando Tavares Marques 

Comemoração do 17º 

Aniversário da Casa 

do Artista 
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Neste volume do “Boletim Informativo da Casa do Artista” apresentamos o capítulo 

sobre “As várias Guitarras Portuguesas” 

 

Ao abordarmos a Guitarra Portuguesa convém lembrar que existem vários modelos de 

Guitarras Portuguesas, sendo as principais as de Lisboa, Porto e Coimbra. Elas diferem entre 

si na forma e na maneira como e onde são tocadas. No que respeita à sua constituição física, 

elas são identificadas pela “cabeça” (extremidade superior onde se encontra o “leque”): a gui-

tarra de Lisboa termina numa voluta ou caracol; a do Porto tem o acabamento em escultura 

(uma cabeça de animal ou pessoa, ou uma flor) e a de Coimbra termina numa lágrima. De 

resto, as guitarras de Lisboa e Porto são muito semelhantes em termos de estrutura e, inclusi-

vamente, a afinação das cordas é feita à mesma altura, o que não acontece com a de Coim-

bra. Mas para analisarmos diferenças e semelhanças, temos de compreender também os seus 

contextos. A guitarra de Coimbra foi concebida para ambientes abertos, pois desde cedo era 

usada pelos estudantes universitários que a tocavam nos vários espaços estudantis ou mesmo 

nas ruas da cidade. Desta forma, as cordas estão mais baixas, o que confere um som diferente 

em relação à Guitarra lisboeta, já que produzem um som mais grave e é tocada com mais for-

ça, de modo a que se possa propagar mais longe o seu som. A Guitarra de Lisboa tem um 

som mais agudo e é tocada com maior suavidade, pois o seu uso ficou confinado a espaços 

mais pequenos e fechados, como tabernas e casas de Fado. 

(Bibliografia: artigo retirado de um suplemento sobre COISAS PORTUGUESAS) 

A Guitarra Portuguesa 
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Romântica Lisboa de Garrett! 

Ó Garrett adorado das mulheres, 

Hei-de ir deixar-te, em breve o meu bilhete 

À tua linda casa dos Prazeres. 

Mas qual seria a melhor hora (às sete?) 

Garrett, para tu me receberes? 

O teu porteiro disse-me, a sorrir, 

Que tu passas os dias a dormir… 

 

Poema de António Nobre, do livro “À LISBOA DAS NAUS, 

CHEIA DE GLÓRIA” 
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As mãos de mãe  

 

    Versos: Pedro Bandeira 

    Repertório: Linita Marques 

 

  Uma mãe aconchega junto ao peito 

  Um lindo filho que adora 

  E segreda-lhe ao ouvido 

  Frases da maior ternura. 

  O filho ouvia enlevado 

  Em tanto bem 

  E diz-lhe beijando-lhe as mãos: 

  -Mãezinha! 

  Tu és a mulher mais linda que eu sempre vi 

  Deus fez reunir em ti todos os bens 

  És santa, 

  Mais santa ainda que a santa da capelinha 

  Mas minha linda mãezinha 

  Que feias mãos que tu tens. 

  A mãe calou-se por momentos 

  Como que avivando a memória 

  Suspirou tomou o alento 

  E segredou-lhe esta história: 

 

  - Um dia eras tu pequenino 

  Por um descuido que arrasa 

  Um fogo vil e assassínio 

  Devorou a nossa casa 

  E eu como louca 

  Atirei o meu corpo 

  Aos reveses da sorte 

  E com as minhas mãos 

  Arranquei-te as garras da morte 

  Sofri muito! Um horror. 

  Queimei as carnes e as veias 

  E aqui tens tu meu amor 

  A razão porque tenho assim 

  As mãos tão feias. 

  Oh mãezinha! 

  És a mulher mais linda que eu sempre vi 

  Deus fez reunir em ti todos os bens. 

  És santa, 

  Mais santa ainda que a santa da capelinha 

  Oh minha querida mãezinha! 

  Que lindas mãos que tu tens. 
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 Colabore com a nova edição do “Boletim Infor-

mativo da Casa do Artista”, através das suas histó-

rias, do seu talento, da sua arte.  

 

 Contamos consigo! 

Nome de Maria 

 O nome de Maria reproduz 

  Candura, singeleza e simpatia 

  Talvez por Madalena ser Maria  

 Ganha-se a estima do bom Jesus 

  A própria virgem mãe, nossa senhora 

 Nasceu para Maria se chamar 

 Há sempre uma Maria evocadora 

 Que sabe bem no fim da vida recordar 

 Nesta terra de ilusões e paixões 

 Com guitarras a tocar ao luar 

 Não há outro nome assim evocador 

 Dos adros rescendentes de alecrim 

 Das capelinhas do senhor 

 Porque este nome de Maria reproduz 

 De certo modo a romaria que traduz 

 O soar sem tom nem som 

 Do povo ideal crente e bom 

 Do nosso lindo Portugal 

 O mundo em cinco partes se reduz 

 Sentidos temos cinco sem porfia 

 São cinco as tristes chagas de Jesus 

 E cinco as letras deste nome de Maria. 

 

   Letra e música de Nicolino Milano 

   Repertório de Linita Marques 
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Teatro Nacional de São Carlos 

 

O Teatro Nacional de São Carlos foi inaugurado em 1793 pela Rainha D. Amélia. É 

um monumento nacional e constitui o único Teatro de Ópera em Portugal.  

Mas há que referir, que antes dessa data já existia a Ópera ou a Real Casa da Ópera 

do Tejo e tratava-se de um faustoso teatro da corte em Lisboa. Foi destruído pelo terramoto 

de 1755. 

Este Teatro Real da Ópera foi mandado construir pelo Rei D. José I, e ficava situado 

na Ribeira das Naus. Reconstruído, o Teatro ficou situado em plena baixa de Lisboa, no 

Largo de São Carlos. É um edifício muito bonito e a sala de espetáculos tem todos os porme-

nores para um espetáculo digno daquela sala. 

Tive a honra de cantar lá com o Coro Feminino e a Orquestra Sinfónica da RDP, 

dirigida pela Maestro Pedro de Freitas Branco, numa obra inglesa que a meio da peça entra-

va um coro. 

Lembro-me que se chamava “Os Planetas”. Para quem consultar o site da internet 

fica a saber a história toda desses pormenores do princípio do teatro. No mesmo largo do 

teatro está a casa, onde nasceu o grande poeta do século XX, Fernando Pessoa. Penso que 

deve lá haver uma placa, eu não posso andar porque se fosse possível ia lá confirmar. 

Os músicos que tocavam no São Carlos também faziam parte das orquestras da 

Radiodifusão e através delas pedia para mostrarem o teatro aos meus amigos, que possuía 

em vários países e que tinham gosto em ver. 

A simpatia das pessoas de lá ia ao ponto de iluminarem o teatro todo. Na realidade 

trata-se de uma joia portuguesa.  

O meu grande amigo, Dr. Mário Moreau que sempre me amparou como médico e 

amigo nos maus momentos da minha vida, escreveu dois livros sobre o São Carlos, pois che-

gou a fazer parte da direção. Nós temos cá esses volumes na biblioteca.  

Quando a minha saudosa sogra veio a Lisboa e nunca tinha visto uma ópera, levei-a 

lá e ficou maravilhada com “La Bohéme”. A ópera qualquer uma tem o seu encanto. As de 

Wagner, não gosto. Vi todos os grandes que vieram a Lisboa e recordo um episódio giríssi-

mo. Eu já estava só. 
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Veio o Plácido Domingo fazer o “Otelo” e lá fui eu à bilheteira, só arranjando torri-

nha. Aquele lugar é muito mau, mas a mocidade vai por ser económico. Eu era a única pes-

soa com mais idade. Chega um rapaz, que vem ter comigo e pede-me para trocar o bilhete, 

pois tem a mãe lá em baixo e prefere ficar com os amigos. Resumindo, vi o Plácido Domingo 

no primeiro balcão, com uma simpática senhora e no fim mãe e filho levaram-me a casa. 

 

Nini Remartinez 

Imagem: Teatro Nacional de São Carlos  

Imagem: Estátua de homenagem ao escri-

tor Fernando Pessoa 

Imagem: Placa que evoca o local de nasci-

mento do escritor Fernando Pessoa, no lar-

go de São Carlos  

Fotografias da autoria de Ricardo Madeira 
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Silêncio, vai falar-se de Fado! 

Já aqui disse o quanto admiro e respeito a mulher-mãe, mas, enquanto espero nove 

meses para o ser, a mulher-grávida atinge uma beleza inigualável. 

Conheci, pessoalmente, há poucos dias uma mulher lindíssima. Só a vira antes na 

TV. Fiquei boquiaberto com tamanha beleza. Normalmente, fora do ecrã, perde-se no 

confronto, o que não era o caso, “simplesmente”, porque a Carla Matadinho está grávida. 

A Carla é uma mulher imponente, mas … com aquela “barriguinha” fica venerável. 

A primeira mulher que venerei chamava-se Delfina Valente e era a Sr.ª minha Mãe. 

Quando fiz o exame da 4ª classe em 1944 a 2ª grande guerra mundial estava no auge. 

O pai fazia todo o tipo de trabalhos para angariar uns parcos tostões e a mãe, era 

operária numa fábrica de fósforos auferindo um mísero salário. 

Ambos pretendiam que eu continuasse os estudos. Era criança mas percebia que 

não podiam ter esse encargo e, por iniciativa própria, fui trabalhar como “moço de tro-

lha” (tinha 10 anos). 

Tive outras profissões, mas só aos 14 anos, quando me iniciei na música, descobri 

qual era o meu caminho. Minha mãe, então já viúva, não via com bons olhos tal opção e 

dizia-me constantemente: “tu não queres é trabalhar, olha, vale mais ser pobre, mas hora-

do, remendado, mas limpo e com crédito em todo o lado”. 

Um dia disse-lhe: “Mãe, ainda a hei-de ver sentada num sofá na minha casa que 

terei um dia”. 

Tempos depois foi passar comigo o natal em Madrid, onde vivi e trabalhei durante 

largos anos. Chegada a minha casa refastelou-se num sofá, coisa que não tinha em sua 

casa. Deixei passar uns minutos e depois sussurrei-lhe ao ouvido: “mãe, lembra-se?”! 

As lágrimas, silenciosamente, correram pelas rugas daquele rosto querido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pedro Machado  
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 Júlio Coutinho actor-transformista fazia Amália, em “travesti”, na perfeição. Jul-

go não estar errado se disser, que foi o amor que nutria pela mãe, que lhe fez desenvolver 

o lado feminino que os homens têm, para conseguir o êxito com este trabalho. Ainda 

hoje, quando se fala em “mães”, o Júlio tem sempre uma “estória” sobre a mãe, para 

contar. Júlio, conta mais, gosto de te ouvir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Pedro Machado  
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HOMENAGEM A JOÃO VILLARET 

No passado dia 17 de Maio 2016 realizou-se no Teatro Armando Cortez um espetá-

culo de “Homenagem a João Villaret” de Carlos Paulo, com interpretação de Carlos Pau-

lo, Ana Lúcia Palminha e música de Hugo Franco. 

 

A Procissão 

 

Tocam os sinos na torre da igreja 

Há rosmaninho e alecrim pelo chão 

Na nossa aldeia que Deus a proteja 

Vai passar a procissão 

 

Santo António 

 

Se conserto um tacho 

Protejo um namoro 

Logo o Populacho 

Vem cantar-me em coro 

Meu rico santinho 

Eu não sei, não sei 

Meu Santo Antoninho 

Onde te porei 

 

Rosa Araújo 

 

Fiz a avenida rasgada 

Comprida 

Qual estrada florida 

Num hino à claridade 

No fim de tudo 

Cavaram, furaram 

P´ra abrir um canudo 

E foi-se a liberdade 
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                                                   Recado a Lisboa 

 

                                             Vai dizer adeus à Graça 

                                          Que é tão bela que é tão boa 

                                          Vai por mim beijar a Estrela 

                                               E abraçar a Madragoa 

                                              E mesmo que esteja frio 

                                          Que os barcos fiquem no rio 

                                                Parados sem navegar 

                                            Passa por mim no Rossio 

                                               E leva-lhe o meu olhar 

Palavras Cruzadas  

1) Profissional na área da saúde; 

2) Local de Culto Religioso; 

3) Maior Fadista Portuguesa –  

            Panteão Nacional; 

4) Valor Fundamental da Democracia; 

5) Dança Tradicional Portuguesa; 

6) Bebida Escura. Habitualmente quente; 

7) Astro mais brilhante; 

8) País membro da União Europeia; 

 

9) Acto de boa disposição; 

10) Não ocupa lugar; 

11) Animal Selvagem. Mamífero. Marfim. 

12)Profissão Extinta. Choro. Funerais. 

13) Atividade Humana de Ordem Estética; 

14) Arrasta a Terra. Alfaia. Constituída por 

madeira e metal; 

15) A melhor indumentária. Vestuário. 
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               A ROSA 

  Num recanto da azinhaga 

 A bela rosa brotou 

 Com sua altivez vaidosa 

 Tinha por companheiro 

 Um cardo que envergonhado 

 Humildemente a amou. 

 

 Um moço por lá passou 

 Ao ver tamanha beleza 

 Suas pétalas afagou 

 Fugindo o dedo aos espinhos 

 A bela rosa arrancou. 

 

 Pela azinhaga seguindo 

 Mirava a rosa formosa 

 Já junto do seu amor 

 A bela rosa ofertou. 

 

 A sua amada donzela 

 Ao ver a rosa tão bela 

 Na linda jarra poisou 

 E o cristal realçou. 

 

 A rosa feliz e vaidosa 

 Seu aroma ela espalhou 

 E os amantes conquistou. 

 

 Mas curta lhe foi a vida 

 O humilde cardo lembrou 

 E com saudades a rosa 

 Tristemente se murchou.  

 

  Lila 

As crianças e os velhos 

 

 Crianças do meu País 

 que andais por aí 

 como coisas são valor 

 apenas porque adultos 

 não passam de vultos 

 por este mundo sem amor 

 

 os velhos do meu país 

 morrem aos poucos por aí 

 depois de tantos suores 

 são coisas de outrora 

 esperando a sua hora 

 em jardins sem flores 

 

 estas duas gerações 

 não produzem tostões 

 assim vegetam por aí 

 crianças sem instrução 

 velhos em condição 

 em busca de um país… 

 

  Joaquim Samora 
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Morreu com 84 anos em 1982, tinha eu 47 anos. Como era Florinda, toda a gente a 

tratava por Flôr. Eu chamava-lhe mãezinha e tratava-a por tu. 

Trabalhou muito a dias para me criar e não me faltar nada. O meu pai morreu mui-

to novo num acidente de trabalho, eu não o conheci. Quando faleceu, eu ainda não tinha 

um ano. Ele era pintor da construção civil e foi embora deste mundo aos 26 anos. 

A minha querida Mãe foi mãe e pai, até que fez um segundo casamento com outra 

pessoa e ficamos a viver melhor. Nessa altura tinha eu 12 anos e a minha mãe 49 anos. Eu 

gostava muito quando o dia da mãe era a 8 de Dezembro, dia de Nossa Senhora da Con-

ceição, Padroeira de Portugal, era muito lindo, agora não tem graça nenhuma. O mês de 

Maio é o mês de Maria, mês das flores, mês das mulheres e das Mães. É talvez o mais lin-

do do calendário, depois é Junho, o mês dos cravos vermelhos, da bela sardinha assada, 

das Marchas dos Santos Populares, e por último o mês de Dezembro, em que eu faço anos 

a 24 de Dezembro e que é o Natal, a noite mais linda do ano, em todo o Mundo. Eu sou 

católico, gosto do Santo António e de Nossa Senhora de Fátima. Adoro a minha querida 

Mãe, foi a única pessoa que me amou e respeitou.  

A minha Mãe fazia muito gosto que eu tivesse casado com a Luísa Afonso, minha 

colega no Sindicato “Siarte” no Parque Mayer. Ela dizia-me; eu morria mais descansada 

por te acompanhado e amparado pela Luísa. A um homem faz falta a companhia duma 

mulher. E ela é uma ótima dona de casa, é uma rapariga de trabalho, séria e que sabe tratar 

duma casa. Às vezes fazia a surpresa de ir ter com a gente ao Sindicato e irmos os três 

almoçar ali no Parque. Foi lá no Restaurante Dominó, o almoço dos seus 80 anos. Foi 

uma festa. Ela estava muito feliz e eu também. Quando morreu, a Luísa estava a trabalhar 

na América, onde esteve mais de vinte anos.  

A Mãe nasceu na Monarquia, a 17 de Novembro de 1907, era escorpião. Partiu há 

25 anos. Tenho muita saudade e faz-me muita falta. Está a toda a hora no meu pensamen-

to e sempre no meu coração. Por isso, o mês de Maio é o mês do Coração. 

 

Autor: Júlio Coutinho 

 

 

Florinda, a minha Mãe: 
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Nomes importantes do Panorama Artístico Nacional, que passaram pela Casa do Artis-

ta, alguns infelizmente já cá não estão, Paz à sua alma, outros graças a Deus ainda por 

cá andam. Bem-Hajam todos. 

 

Armando Cortes, Manuela Maria, Raul Solnado, Deolinda Rodrigues, Carmen Dolores, 

Mariema, Adelaide João, Deolinda Maria, Carlos Duarte, Carlos Rosa, Anna Paula, Couto 

Viana, Mário Sério, Blú, Amália Rodrigues, Fernanda Maria, Ada de Castro, Luis Pinhão, 

Maria Ema, Fernando Garcia, Fernando Gusmão, Fernando Maurício, Fernando Almeida, 

Luisa Afonso, Graça Lobo, Célia de Sousa, Tomé Barros Queiroz, Mimi Gaspar, Carlos 

Coelho, António Spína, Maria Andreia, Nini Remartinez, Márcia Condessa, Maria Augus-

ta, Graziela Mendes, Luis Mendes, Luis Zagalo, Clara Rocha, Clara Maria, Jorge Corte-

Real, Ruy de Carvalho, Ruth Aragão, Fernando Truca, Domingos Marques, Maria Adeli-

na, Maria Adelina Viola, Cidaliza do Carmo, Noémia Cristina, Mestre Reinaldo Martins, 

Mestra Isabel Magro, Mestre Matos, Pedro Machado, Isabel de Oliveira, Dora Leal, Io 

Appolloni, Mestre Cruzeiro Seixas, Maria Candal, Teresa Silva Carvalho, Maria Emília 

Baptista, Nina Flores, Tonicha, João Soares Louro, Madalena Braga, Lourdes Maria, Isa-

bel de Castro, António Parente, José Cabeleira, Fernando Tavares Marques, Joaquim 

Samora, Boni, José Manuel Fonseca, José Manuel Morais, Gilberto Mota, José Melchior, 

Avelino do Carmo, António Fortuna, Mário Alberto, Francisco Vila-Verde, Luis Aleluia, 

Zé Raposo, Maria João Abreu, Vítor de Sousa, Maria Lisboa, Maria Sidónio, Joaquim 

Rosa, Argentina Santos, Nela Maissa, Palmira Lapa, Ema Araújo, Francisco Froes, Virgí-

lio Barros, Isabel Balbi, Ana Adelaide, Francisco Nicholson, Magda Cardoso, Natália Bis-

po, Visitação Onofre, Bento José da Câmara, Badaró, Ivone Ruth, António Évora, Joaquim 

Ferreira, Madalena Iglésias, Black Daisy, Maria da Nazaré, Milai Correia, Ivone Rodri-

gues, António Mourão, Linita Marques, Linda Silva, Morais e Castro, Maria Júlia Guerra, 

Maria Bastos, Maria Alberta, Helena Diogo, Leonor de Oliveira, Alda Pinto, Octávio Clé-

rigo, Melita Morais, Maria Emília Alves, Odete Santiago, Julieta Fernandes, Manoela Fon-

seca, Ilda Modesto, Jaime e Cláudia Alves, Armando Venâncio, Custódia Girão, Diana 

Martins, Lisete Marques, Judite Victor, Zita de Freitas, Júlia Babo, Eduarda Paraíso, Vio-

lette Quenolle, Maria Dinorah, Luis Piçarra, Marlene, Carlos Santos. 

 

         Autor: Júlio Coutinho 
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FACTOS Y FICCIONISMO  
Afonso Henriques     

  

Despedimo-nos do Tomé no jardim dos deuses. A produção de batata para semente, 

depois de selecionada e calibrada, e apesar das bexigas, já tinha destino: o Grémio da 

Lavoura, em Grijó. O Quintão, amigo de merendas de atum e sardinhas de conserva e 

camarada de ideais políticos no umbroso da mata da Fonte da Prata, Quinta do Mosteiro, 

geria o grémio.   

     A água da Fonte da Prata chegou a ser vendida na Feira de Espinho, em garrafões 

com rótulo. E um porco, de que guardo foto tirada na pocilga, fora premiado numa expo-

sição, também em Espinho, vinte arrobas, ou mais, cachaço a tapar o peito de meu tio. E 

um touro de cobrição, grande, preto como um tormento e uma argola de ferro no nariz, 

recebia vacas de Argoncilhe à Granja e, nas baias, junto à estrumeira, cobri-as, o tratador 

a guiar o membro do bicho: fascínio e arrepios, quando, escondido atrás da porta da vaca-

ria, presenciei pela primeira vez o acto da fecundação, a vaca a arregalar o branco dos 

olhos, touro a mugir e a babar-se, eu, a martirizar-me: «Será que também vou babar-me?» 

 A quinta, atravessada por um ribeiro e com uma represa ladeada de canas-da-

índia, canavial onde as carriças jogavam o esconde-esconde, o pisco-ribeiro e o serzino 

trinavam melodias e de onde o pica-peixe lançava o voo fisgado e multicolor, rasando o 

verde-escuro da água onde se andava de barco a remos, se pescavam enguias grossas 

como pulso de homem, e onde se tomava banho e nadava, sem mergulhos fundos para o 

lodo não subir à tona. Um pomar de pessegueiros marginava a represa e, junto ao amura-

lhado da quinta, crescia um matagal onde nidificavam codornizes e as narcejas e as gali-

nholas se banqueteavam com insectos, lesmas, minhocas, e, lestas, a sumirem-se no ema-

ranhado dos arbustos quando nos pressentiam.  

     Desde os primórdios da nacionalidade, pertença de monges agostinhos, jurisdição 

do mosteiro de Santa Cruz, Coimbra, mais tarde, priorado de Santa Maria da Feira, a 

quinta exuberava, ainda, reminiscências agostinianas e romantismo idílico imortalizado 

por Júlio Dinis no romance “A Morgadinha dos Canaviais”. Lembro o meu tio Jonas, 

quando uma equipa da Tóbis, Lisboa, começou a montar, junto a um grande portão de 

ferro, o aparato técnico para filmagem da cena em que a Morgadinha saía da quinta para 

encontros ocasionais, ou visitar familiares. Acabado de chegar da Feira de Espinho, o tio 

elucidou: «Não é este o portão» e apontou lonjura de dois quilómetros, para os lá da Fon-

te da Prata, junto ao ribeiro que se despede da quinta passando por baixo do amuralhado, 

e onde existe o portão de madeira das fugas joviais e fraternas da Morgadinha. 

       



Estrada da Pontinha, 7 
1600-582 Lisboa 

Tel: 217110890 
Fax: 217110898 

Correio eletrónico:  
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 A APOIARTE/CASA DO ARTISTA—Associação de Apoio aos 

Artistas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), des-

tinada a apoiar e dignificar aqueles que exerçam ou tenham exercido fun-

ções relacionadas com a atividade do espetáculo nas áreas das artes céni-

cas, 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 desen-

volvimento 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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Agenda Cultural 
Na sala Beatriz Costa: 

Apresentação da Nova Feira Popular de Lisboa, com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina e o Presidente da Junta de Freguesia de Car-

nide, Dr. Fábio Sousa, com diversas iniciativas no dia 1 de Junho 2016, pelas 15 horas;  

Atuação do Grupo Vozes do Estoril—Música Popular, no dia 7 de Junho 2016 (terça-

feira), pelas 15 horas, na Sala Beatriz Costa; 

Audições dos alunos do Conservatório de Música de Lisboa, no dia 8 de Junho 2016 

(quarta-feira), pelas 18 horas, na Galeria Raul Solnado; 

Comemoração dos Santos Populares, no dia 14 de Junho 2016 (quarta-feira), com José 

Manuel Morais, na Sala Beatriz Costa; 

Espetáculo “Velha é Você”, no dia 15 de Junho 2016 (quarta-feira), pelas 15:30h, no Cen-

tro Cultural de Carnide; 

Atuação do Grupo Coral da Estrela, no dia 16 de Junho 2016 (quinta-feira), pelas 15 

horas, na Sala Beatriz Costa; 

Comemoração do São João, com as cançonetistas Maria José Valério e Paula Ribas, 

acompanhadas pelo músico Luís Ngamby, no dia 24 de Junho 2016 (sexta-feira), pelas 15 

horas, na Sala Beatriz Costa; 

Comemoração do São Pedro, com o acordeonista Tino Costa, no dia 29 de Junho 2016 

(quarta-feira), pelas 15 horas, na Sala Beatriz Costa.. 

No Teatro Armando Cortez: 

O Teatro Infantil de Lisboa apresenta o seu último espectáculo, o musical “Cinderela”, 

com encenação de Fernando Gomes, no dia 4 de Junho 2016; 
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