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ETERNAMENTE  ESTRELAS... 

 
 Pediram-me para escrever algo sobre a minha passagem pela televisão. 

Trabalhei na RTP, cerca de 10 anos. Como apresentadora e como locutora. 

 
 Em miúda, andava sempre de microfone em punho, a imitar as vozes 

dos locutores da rádio ou dos filmes que via no cinema. E não me saía nada 
mal. 

 Adormecia com um pequeno rádio debaixo da almofada, para que os 
meus pais não descobrissem. 

 Fui crescendo, e a dada altura percebi, para encurtar, que gostaria de tra-
balhar na rádio. Mas a vida dá muitas voltas, e depois de ter trabalhado em pro-
dução cinematográfica com grandes cineastas, fui parar à televisão. 

 Estava a fazer um filme, quando me convidaram para concorrer à caixi-
nha mágica. O Realizador disse-me: 

 - Se vais fazer o casting no meio do filme, vai... e não voltes! 
 Fui!... Arrisquei. 

 E acabei por voltar ao filme, terminei-o... E consegui entrar na Televi-
são. 
 

 Tive então vários convites para trabalhar na rádio. Mas não conseguia 
conciliar o tempo. Hoje tenho pena de nunca lá ter trabalhado. Sempre achei a 

rádio misteriosa e intimista. Dois ingredientes de sucesso, acrescidos de uma 
voz bonita. 

 
 Entrei para a televisão, pela mão do Director de programas, Carlos Pinto 
Coelho que apostou em mim. Disse-me: 

 - Das três mulheres que entram agora, não sei bem o que darás!... Mas 
talvez venhas a ser a melhor! Nunca se sabe... 

 
 O programa chamava-se “Agora Escolha”! Era um programa com cente-

nas de chamadas diárias e as pessoas votavam no filme que queriam ver. 
 Aquilo sim, era uma autêntica democracia!... O público escolhia! E os 
miúdos faziam desenhos que eu mostrava no écran, levando famílias inteiras ao 

delírio. 
 

 Os miúdos escreviam-me cartas no género: 
 - Vera, mostra se faz favor o meu desenho na quarta-feira à tarde, porque 

nesse dia não tenho aulas!… 
 E eu exigia-lhes em troca... que estudassem e tivessem óptimas notas! 
 Era um autêntico malabarismo, porque recebia 9.000 cartas ao mês. 

 
 Um dia lancei um passatempo de poesia! E pus todos os fãs, de norte a 

sul do país, a trocarem poesia entre si. 
 Uma poetisa de então, com setenta e tal anos de idade, disse-me: 

 - Vera, Nem calcula a minha alegria!... Não recebia cartas há que tem-
pos, e só num dia recebi cento e vinte!!! 

    Editorial  

Dia Mundial da Tele-

visão—21 de Novem-

bro 
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   Quero dizer-vos, que sempre usei a televisão como um meio de chegar 
“humanamente” aos outros. Os vedetismos, pouco ou nada têm a ver comigo. 

 Sempre troquei a fama por uma popularidade feliz. A popularidade da amizade e 
dos afectos. 

 

 Hoje, estou plenamente convencida, que são os afectos o que mais importa na 
vida. Caso contrário, quando a luz vermelha da câmara se apaga, ou... as “luzes da ribal-

ta” esmorecem - será demasiado difícil encarar a crueza da vida. Mesmo para quem não é 
artista. Porque todos nós, afinal, somos actores neste grande palco da vida. 

 
 Nada dura para sempre. Mas sabemos, que aqueles que fizeram rir, chorar, ou 
tocaram os corações de muita gente, não passam nem passarão em vão. Gravaram cora-

ções. Deixaram marcas indeléveis. Marcas que, mesmo que passem desapercebidas, pas-
sarão de geração em geração. 

 
 Todos somos estrelas de um mesmo Universo. Estrelas que, ajudando-nos mutua-

mente, alumiamo-nos uns aos outros. 
 Depois há as Estrelas... de verdade, consagradas. Como os artistas desta casa, que 
ofereceram Arte ao mundo, tornando-o bem mais intenso, belo, humano e luminoso. 

 E estas Estrelas... Serão Eternas. 
 

 
         Vera Roquette 
        

 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! 

Adivinhas 

1- Tenho, entre as pernas um engenho. Daqui como e daqui bebo e daqui pago a quem 

devo.      R: ______________________ 

 

2- Verde foi o meu nascimento e de luto me vesti, para dar a luz aos homens mil tormentos 

padeci.   R: ______________________ 

 

3- Uma meia-meia feita e outra meia por fazer. Digam lá quantas meias vêm a ser. 

    R: _________________ 
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Recordar É Viver… 

 Neste mês de Novembro, não podia deixar de relem-

brar e partilhar com Todos, uma grande Senhora do Teatro. A 

actriz Maria Helena Matos. 

 Nasceu a 6 de Novembro de 1911 e faleceu a 19 de 

Setembro 2012 aos 91 anos de idade. 

 Era filha da grandiosa actriz Maria Matos e do empre-

sário Mendonça de Carvalho.  

 Estreou-se aos 14 anos na peça “O Chico Feio”, que 

era encenado pela Senhora Sua Mãe, que não queria que a 

filha fosse para o meio artístico. 

 Na sua longa carreira passou pelo teatro, cinema e 

televisão. Também foi encenadora e trabalhou com grandes 

nomes da Arte, tais como Vasco Santana, Ribeirinho, Antó-

nio Silva, Laura Alves, Raúl Solnado, Armando Cortez, 

Manuela Maria e também com o seu marido Henrique Santana, e tantos outros. 

Em 1978 foi fundadora do Siarte “Sindicato de Artes e Espetáculos”, mas a sua grande pai-

xão sempre foi o Teatro. Todos os anos na abertura da época teatral viajava até Madrid para assis-

tir as estreias de novos espetáculos.  

Era apaixonada por animais, viveu sempre acompanhada de um ou dois cães, que tratava 

com todo o carinho. 

Quando da abertura da Casa do Artista doou vários móveis e objetos, seus e de sua Mãe. 

Também doou mobílias para dois quartos, os quais têm o nome de Maria Matos e Henrique Santa-

na. No primeiro piso encontra-se uma linda sala com o seu nome. 

Na altura da sua morte preparava-se para regressar ao Teatro, no musical de Filipe La 

Féria “My Fair Lady”. 

Tive a honra e a sorte de conhecer esta grande Senhora, com quem trabalhei durante 20 

anos. Foi como uma segunda Mãe para mim, aprendi muito com ela. E se não fosse ela, hoje não 

estaria aqui na Casa do Artista. 

Em 1993 no dia Mundial das Artes frisou “Viveria tudo de novo se fosse possível”. 

  Saudosamente. 

Um até sempre, 

              Celeste Passarinho 

 

(Bibliografia da fotografia: Jornal “24 horas – Domingo, 15 de Setembro 2002)  
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 ontem – hoje – amanhã – trilogia 

 não das barcas mas do tempo 

 que há em nós em cada dia 

 agreste … ameno… como o vento… 

 

 apenas vivemos uma só vida 

 seja qual for a condição 

 de peso, de conta ou medida; 

 balança da mentira e da razão 

 

 mais não somos que passagens 

 de curtas ou longas viagens 

 desde o ventre até ao caixão… 

 

 por breve que seja o veredicto 

 amemos na sequência do espírito… 

 … matéria é adorno de ocasião! … 

 

 

Autor: Joaquim Samora 

 

 

Este pessoal do meu tempo, também 

envelheceu! 

 

Os nossos favoritos são agora também 

idosos 

ontem-hoje-amanhã PASSARINHO? 

 

      Esta vida é um caminho, 

      por vezes penoso, agreste; 

      por isso é que o passarinho 

      prefere o espaço… CELESTE! 

 

      Mas se mesmo assim tem penas, 

      é preciso consola-lo. 

      E se as mágoas são pequenas, 

      ela até “canta de galo”! 

 

Para uma Amiga … PASSARINHO! 

 

Cândida Cortes 

Lisboa (Apoiarte) – 24-11-2011 
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Quadras Populares 

 

 Dia 11 é já pertinho 

 Mas que bom não é maçada 
 No dia de S. Martinho 
 Eu quero é castanha assada 

 

 Meu nome não é Augusto 

 É dia de beber vinho 
 Com castanhas no magusto 

 Bebe água-pé com o Coutinho 
 
 Faz-me nervoso o café 

 Seja branco, seja tinto 
 Castanhas com água-pé 

 São as bebidas que eu brinco 
 

 Castanha coisa tão boa 
 Tem um sabor sem igual 
 O S. Martinho em Lisboa 

 É uma festa Nacional 
 

 Piquei-me ali numa urtiga 
 Está quentinha e bem passada 

 Bebi muita jeropiga 
 Com a bela castanha assada 
 

 Foi má e vai ser punida 
 Anda sempre a circular 

 Com erva-doce cozida 
 E um manjar popular 

 
 O Madeira e o Coutinho 
 Com suas artes e manhas 

 No dia de S. Martinho 
 Lá vão eles comer castanhas 

 
 

   Autor: Júlio Coutinho 

O TEMPO  

 

 O tempo hoje não passa 

 Ai, não sei que voltas deu 

 Outras voltas quis ele dar 

 Pra por aqui não passar. 

 

 Quando os dias são alegres 

 O tempo por aqui passa 

 E nós passamos com ele 

 E se depressa passar 

 Boas voltas está a dar. 

 

 Se o tempo dá voltas certas 

 O tempo todo ele é festa 

 Voltas e voltas sem tempo 

 O tempo a brincar com o tempo 

 O tempo a passar depressa. 

 

 Quando o tempo volta atrás 

 Voltas com ele quero dar 

 No tempo que já vivi 

 O tempo passa depressa 

 Volta tempo, eu estou aqui.  

 

 

   Lila 

Soluções das Adivinhas: 

 
 1– Sapateiro; 

 2– Azeitona; 
 3-  Uma meia; 
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 A semana passada levei o meu bisneto Simão ao Jardim Zoológico. Na zona dos animais 

enjaulados encontrei a Graça Lobo com o neto, o Matias, que é um miúdo espertíssimo e lindo de 

morrer.                                                                      

  Também andava por lá um grupo de escuteiros cujo guia ia dizendo; “Aqui é o leão, o rei 

da selva, blá, blá, blá. E etc. Agora aqui, temos a pantera que blá, blá, blá, etc. e tal. “. Quando 

chegamos junto à jaula da hiena, explicou o guia: “A hiena, tem três particularidades; ri muito, 

come as fezes dos outros animais e tem relações com a fêmea uma só vez por ano.” Salta de lá o 

Matias que, com muita graça, pergunta à avó Graça; “Ò ‘vó’, um animal que tem relações com a 

fêmea uma só vez por ano e come merda, ri de quê”? (este Matias da Graça, é uma graça…). 

 Depois de entregar o meu Simão aos pais, regressei à nossa ‘Casa’  e encontrei, numa ani-

mada cavaqueira, duas ex-bailarinas do teatro de revista, a Teresa d’Ávila e a Luisa Afonso. 

 Luiza – “Ò Teresinha, tens a cabeça com uma cor indefinida, não gostarias de pintar o 

cabelo de cinzento prateado?”                                                                                                                                                                                                        

 Teresa – “Gostava, agora, não  gosto  é  não  ter  dinheiro  p’rá  cabeleireira ?”                                                                                                                             

 Luiza  –   “É  esse  o  problema ?  compra  as  tintas, o  resto  é  comigo, OK  ?                                                                                                                                                                                    

 Teresa – “Muito  obrigada,  mas…  tu   percebes   alguma   coisa   disto ?”                                                                                

  Luiza  –   “Òlha-m’esta, ainda  há  dias  a  Laura Soveral  me  pediu  para  lhe                                                                                                                                                                  

pintar  uns  rebeldezitos  e  eu  pintei-lhos!..” Teresa –  Pin… quê ?                                                                                                                                                                                              

 Luisa   –   PINTEI – LHOS 

 

 

  

 Nota – Qualquer semelhança com nomes, pessoas ou locais, é pura coincidência.                                                  
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    Eles não sabem que o sonho 
    é uma constante da vida 
     tão concreta e definida 
    como outra coisa qualquer, 
    como esta pedra cinzenta 
    em que me sento e descanso, 
    como este ribeiro manso 
    em serenos sobressaltos, 
    como estes pinheiros altos 
    que em verde e oiro se agitam, 
    como estas aves que gritam 
    em bebedeiras de azul. 
 
   Eles não sabem que o sonho 
   é vinho, é espuma, é fermento, 
   bichinho álacre e sedento, 
   de focinho pontiagudo, 
   que fossa através de tudo 
   num perpétuo movimento. 
 
   Eles não sabem que o sonho 
   é tela, é cor, é pincel, 
   base, fuste, capitel, 
   arco em ogiva, vitral, 
   pináculo de catedral, 
   contraponto, sinfonia, 
   máscara grega, magia, 
   que é retorta de alquimista, 
   mapa do mundo distante, 
   rosa-dos-ventos, Infante, 
   caravela quinhentista, 
   que é Cabo da Boa Esperança, 
   ouro, canela, marfim, 
   florete de espadachim, 
   bastidor, passo de dança, 
   Colombina e Arlequim, 
   passarola voadora, 
   pára-raios, locomotiva, 
   barco de proa festiva, 
   alto-forno, geradora, 
   cisão do átomo, radar, 

   ultra-som, televisão, 
   desembarque em foguetão 
   na superfície lunar. 
 
   Eles não sabem, nem sonham, 
   que o sonho comanda a vida. 
   Que sempre que um homem sonha 
   o mundo pula e avança 
   como bola colorida 
   entre as mãos de uma criança. 
 

                                             António Gedeão 

Pedra filosofal 
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Cantinho do Amor 

Amigos, mais uns dias de calendário e estamos no Natal! 

Natal, período cintilante cheio de beleza e fantasia a despertar o nosso espírito de 

criação no sentido do belo… 

Que linda que é esta quadra! Cheia de espiritualidade envolvendo-nos numa atmos-

fera única, apelando à compreensão, à amizade e fraternidade. 

Palavras hoje em dia distantes da realidade. Infelizmente o mundo vai-se esquecen-

do das coisas simples e belas da vida, que nos fazem pensar que a incompreensão, a indife-

rença e a violência dominam o Mundo! 

É bom, é indispensável, batalhar e envolver-nos no significado desta quadra que 

chega até nós, independentemente de religiões ou quaisquer outros ideais. 

Bem que a humanidade precisa de afeto, compreensão e entrega! Sejamos simples, 

afetivos e amistosos para quem chega até nós. Afinal todos fazemos parte deste mundo 

desigual, incerto e pouco amistoso. 

Nesta altura o Natal desperta a ternura, e funciona como uma libertação e vontade 

de interagir com os que nos rodeiam. 

E se assim é, viva o Natal! … 

Do Natal, António Botto o poeta não fala nestes versos, mas fala do amor, do 

poder de criação e de beleza também significativos desta data. 

                                              

 

O mais importante na vida 

É ser-se criador – criar beleza, 

 

Para isso, 

É necessário pressenti-la 

Aonde os nossos olhos não a virem… 

 

Eu creio que sonhar o impossível 

É como que ouvir a voz de alguma coisa 

Que pede existência e que nos chama de longe… 
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Sim, o mais importante na vida  

É ser-se criador… 

 

E para o impossível  

Só devemos caminhar de olhos fechados, 

Como a fé e como o amor. 

 

 

António Botto 

 

Amigos, Bom Natal, bem vivido e sentido com paixão!...Tentem prolongar esta 

data pela vida fora. Tentem, tentar não custa … é só uma sugestão… Bom Natal, que ele se 

prolongue no tempo e na nossa fantasia… 

JF 
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Lembrei-me, ao ler este texto maravilhoso e desassombrado, do que presenciei quando este-

ve, na Casa do Artista, a escritora Inês Pedrosa. 

A querida Nini Remartinez tocou algumas músicas conhecidas ao piano e o Sr. Afonso Hen-

riques foi então buscar a sua esposa para dançarem muito juntinhos e, quando acabou a valsa, foi 

levá-la, como perfeito cavalheiro que é (algo que se está irremediavelmente a perder mas que eu ain-

da cultivo porque assim me educaram) e deu-lhe carinhosamente um beijo bem à Hollywood. 

Isto mostra, se ainda houvesse dúvidas, como a ternura, o carinho, bem como a sexualidade 

da chamada terceira idade, algo que muitos jovens consideram como algo de impróprio naquela ida-

de, não encarando com a naturalidade necessária a sexualidade de pais ou avós. Como um facto que 

os incomoda porque se julgam donos do mundo e porque não há, tantas vezes, o necessário respeito 

pelos idosos que (para mim que tive a felicidade de ser educado por duas avós bem sábias), devíamos 

considerar muito como portadores da memória, de uma larga experiência de vida e assim de uma 

enorme sapiência. Como o fazem, por exemplo, as civilizações orientais. 

Assim dedico este texto aos meus queridos residentes e amigos da Casa do Artista. 

 

Tito Lívio. 

 

Pinga-Amores 

 

Querido Júlio a tua fé não é diferente da minha e também eu gostaria que lhe perguntasse: 

“Minha querida, estás aí?” e torcer para que a resposta fosse “Totus Tuus.” E depois? O que faría-

mos a estes dois pinga-amores? 

A pergunta poderia ser respondida por um ou pelo outro. Fico indecisa quanto à posição a 

tomar. Se é ele que responde à sua própria pergunta poderia querer dizer que a solidão, a reflexão e 

o descompromisso da viuvez lhe teriam dado finalmente a capacidade de amar sem medo. Não seria 

tarde de mais para amar? Será que aos 80 anos pode amar-se com a mesma intensidade que na 

pujança dos 30? Será que um amor temido pode ser um verdadeiro amor aos 80? Como será a vida 

de um homem que aos 80 percebe que finalmente está livre para amar e que se quer comprometer 

com o amor? Como reagem os filhos ao amor do pai por outro alguém que não a defunta mãe. 

Como reagem os netos que acham ridículo que o avô queira partilhar a vida com alguém naquela 

idade e que lhe perguntam se ele está a pensar em ter sexo, como integrar uma história que foi vivida 

a solo, numa outra vida que nunca a conheceu? Será que um homem que teve sempre de amar terá 

coragem de enfrentar a família, as suas opiniões, receios, questionamentos? 

Na volta do Correio 

                               Marta Crawford 



Página 11  Volume X, Edição II 

Será que basta alguma fé para quebrar tantos preconceitos relacionados com o amor numa 

idade maior? 

E se foi ela que respondeu: “Sou toda tua.” Será que o eco das suas palavras chegará para 

“abrir a ponte da sua cidade estupidamente fortificada”? Será que continuar a ir ao encontro 

daquele homem estupidamente fechado será sinal de falta de amor-próprio? Como pode alguém 

amar, sem retorno? Amar é dar e receber e não se basta por si só. Como pode uma mulher de cha-

pelinho de pelica esperar tantos anos por um velho que tem medo de amar? Será tola? Como pode 

o amor durar tanto tempo se não é alimentado com ações e palavras? Como pode uma mulher 

amar um homem que sempre teve medo de a amar? Será que a proximidade da morte a faz per-

doar? Quem ama perdoa tudo? Todos os silêncios, recusas, desrespeitos? Será que a química conti-

nua lá? Como será viver intimamente com um homem, quando os corpos se alteraram, as carnes 

se enrugaram? Como lidar com as barrigas que se dilataram, as cicatrizes que sobressaíram? Onde 

ficam as memórias de uma intimidade escaldante quando os órgãos não se erguem, quando as 

mucosas secaram e tudo descaiu? Como será enfrentar os fantasmas de uma vida não vivida, com 

um presente que pode ser curto? 

Será que basta alguma fé para quebrar todos os fantasmas relacionados com o amor numa 

idade maior? 

Júlio, lembro-me bem da cara de espanto de uma audiência de quadros técnicos superiores 

da Segurança Social, quando do cimo do púlpito afirmei que a intimidade não tem prazo de vali-

dade e que aos 80 anos gostaria de continuar a ser sexualmente feliz. Ser sexualmente feliz aos 80 

significa, entre outras coisas, que fomos capazes de resolver os nossos fantasmas e preconceitos e, 

acima de tudo, que ainda temos uma pitada de fé. 

 

Bibliografia: “Noticias Magazine” 

 

    São Martinho, São Martinho 

    São Martinho folgazão 

    Dá-me um copo de vinho 

    E eu dou-te o  meu coração  

 

  Afonso Henriques 

 

    Hoje é dia de S. Martinho 

    Castanhas e água-pé são tradição 

    Vamos todos celebrar 

    Com um grande magustão 

 

 Maria Candal 

     

    São Martinho-Castanheiro 

    É santo bem altruísta 

    É pobre, não dá dinheiro 

    Cá p´ra Casa do Artista 

 

Lopes Victor 
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   Alguém diz com lentidão: 

   Lisboa sabes?? 

   Eu sei. É uma rapariga 

   descalça e leve, 

   um vento súbito e claro 

   nos cabelos, 

   algumas rugas finas 

   a espreitar-lhe os olhos, 

   a solidão aberta 

   nos lábios e nos dedos, 

   descendo degraus 

   e degraus e degraus até ao rio. 

   Eu sei. E tu, sabias? 

 

    Eugénio de Andrade 

 Oh! Meu rico S. Martinho 

 Hoje é teu dia, com castanhas 

 Água-pé ou jeropiga 

 Já que não posso beber álcool 

 Ao menos quero comer castanhas 

 Mas para beber? 

 Água sem pé? 

 Mas que grande seca 

 S. Martinho dai-me saúde e alegria, 

 Para assim não esquecer dos magustos do meu Porto 

 Que jamais terei outros! 

                        Linita Marques 
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 A Academia Portuguesa de Cinema está a organizou, em parceria com o ICA e a Cinema-
teca Portuguesa, uma exposição que decorreu entre 20 de outubro e 30 de novembro de 2016, em 
espaços emblemáticos da capital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinemateca, Sociedade Nacional de Belas Artes e Hotel Tivoli 
 

 O circuito da viagem através do cartaz pode ser facilmente feito a pé. Deve começar na 

Cinemateca, onde estará patente uma exposição dedicada ao cinema mudo e ao realizador Manuel 

de Oliveira, seguindo depois para a Sociedade Nacional de Belas Artes (mesmo em frente da Cine-

mateca) onde se encontra o maior acervo, que começa em 1940 e acaba no ano 2000. Haverá ainda 

um núcleo dedicado ao realizador José Fonseca e Costa, no Hotel Tivoli Lisboa, a pouco mais de 

400 metros dos anteriores. 

 Para o Presidente da Academia, Paulo Trancoso, “O objetivo desta exposição é reconhecer 

não só o mérito dos cineastas que marcaram o cinema português do século passado, como foi o 

caso de Leitão de Barros, António Lopes Ribeiro, António Pedro Vasconcelos, Paulo Rocha ou 

Manuel de Oliveira (entre outros), como também de ilustres designers gráficos que, através dos car-

tazes de cinema, nos deixaram verdadeiras obras de arte, que são um retrato fidedigno de diferentes 

épocas da cultura portuguesa” e acrescenta “ O trabalho para cinema de artistas plásticos como 

Almada Negreiros, Manuel Guimarães, João Abel Manta, Manuel Lapa, Judite Cília ou Henrique 

Cayatte é praticamente desconhecido do grande público e a Academia entendeu ser este o momen-

to de o homenagear.” 

 A “1ª Exposição de Cartazes do Cinema Português” conta com o apoio institucional da 

Cinemateca Portuguesa, do ICA, da Câmara Municipal de Lisboa, da Sociedade Nacional de Belas 

Artes e do Hotel Tivoli Lisboa. 

“1ª Exposição de Cartazes do Cinema Português” 
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 Sobre a Academia: 

 

 A Academia Portuguesa de Cinema é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 

julho de 2011, cuja principal missão é aproximar o cinema português do grande público e promo-

ver o cinema nacional no mundo. O seu objetivo é fomentar a criatividade e melhorar as compe-

tências dos profissionais de cinema, através de intercâmbios culturais, ações de formação, partici-

pação em festivais e organização de conferências. 

 Em 2012, instituiu os Prémios Sophia, que à semelhança dos que existem nos EUA 

(Óscares), em França (Césares), em Espanha (Goya) ou no Reino Unido (Bafta), pretendem dis-

tinguir o melhor do cinema português. Nos últimos 5 anos tem desenvolvido inúmeras iniciativas 

de promoção e divulgação do cinema português, das quais se destacam os Prémios Sophia Estu-

dante, o Prémio Barbara Virgínia e o Programa Passaporte. Entre julho e outubro de 2016 levou a 

cabo uma exposição de fotografias de atores portugueses, no Centro Comercial Arrábida Shop-

ping, no Porto, e, em maio do mesmo ano, uma outra, dos troféus internacionais de cinema, no 

CCB. 

 A Academia Portuguesa de Cinema está a organizar, em parceria com o ICA e a Cinema-

teca Portuguesa, a “1ª Exposição de Cartazes do Cinema Português”, que vai decorrer entre 20 

de outubro e 30 de novembro de 2016, em espaços emblemáticos da capital. 

 

 O circuito da viagem através do cartaz pode ser facilmente feito a pé. Deve começar na 

Cinemateca, onde estará patente uma exposição dedicada ao cinema mudo e ao realizador 

Manuel de Oliveira, seguindo depois para a Sociedade Nacional de Belas Artes (mesmo em frente 

da Cinemateca) onde se encontra o maior acervo, que começa em 1940 e acaba no ano 2000. 

Haverá ainda um núcleo dedicado ao realizador José Fonseca e Costa, no Hotel Tivoli Lisboa, a 

pouco mais de 400 metros dos anteriores. 

 Para o Presidente da Academia, Paulo Trancoso, “O objetivo desta exposição é reconhe-

cer não só o mérito dos cineastas que marcaram o cinema português do século passado, como foi 

o caso de Leitão de Barros, António Lopes Ribeiro, António Pedro Vasconcelos, Paulo Rocha ou 

Manuel de Oliveira (entre outros), como também de ilustres designers gráficos que, através dos 

cartazes de cinema, nos deixaram verdadeiras obras de arte, que são um retrato fidedigno de dife-

rentes épocas da cultura portuguesa” e acrescenta “ O trabalho para cinema de artistas plásticos 

como Almada Negreiros, Manuel Guimarães, João Abel Manta, Manuel Lapa, Judite Cília ou 

Henrique Cayatte é praticamente desconhecido do grande público e a Academia entendeu ser este 

o momento de o homenagear.” 

 

 

(Bibliografia: http://www.cinemateca.pt/Exposicoes/Exposicoes-temporarias.aspx) 
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  José Gil sobreavisa: «A resignação leva à impotência, à 

passividade, à inércia, ao imobilismo». Tomás da Fonseca, 

inconformado a clericalismos e ao fascismo, escovilhara 

consciências: «É preciso vencer a indiferença, a rotina, a 

ignorância, o temor da inovação, o obscurantismo». Agosti-

nho da Silva, a alumiar-se nas centelhas do Quinto Império 

transmigrado de Camões e do padre António Vieira, aplai-

nou mazelas que começavam a atormentá-lo antes de se doar 

a Deus: «Há que aprender duas coisas: aprender quão 

extraordinário é o mundo, e aprender a ser bastante largo por 

dentro para o mundo todo poder entrar», simbolismo, tam-

bém, no aforismo chinês: «A árvore de sândalo perfuma o 

machado que a corta», uma submissão ao Poder, como: «Ao 

baterem-te numa face, dá a outra», qual sândalo para o 

machado dos senhores, a relembrar-me uma verdade de meu 

pai: «A palavra é sebe em carro de bois onde o fueiro é 

esteio. Empenado o fueiro, a sebe salta dos encaixes e a pure-

za da palavra justa torna-se pétala a desfazer-se no vento». 
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 A APOIARTE/CASA DO ARTISTA—Associação de Apoio aos Artis-

tas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), destinada a 

apoiar e dignificar aqueles que exerçam ou tenham exercido funções relaciona-

das 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 Cultu-

ral, 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: 

Recital de Natal, no dia 6 de Dezembro 2016 (terça-feira), pelas 15 horas, com a presença 

do tenor Jorge Baptista da Silva, a soprano Elisete Teixeira e Nataliya Kuznetsova ao 

piano; 

Apresentação do “Boletim Informativo da Casa do Artista”, no dia  7 de Dezembro 2016 

(quarta-feira), pelas 15 horas; 

As mais bonitas melodias de Natal, no dia 14 de Dezembro 2016 (quarta-feira), pelas 15 

horas; 

Recital de Canto, no dia 16 de Dezembro 2016 (sexta-feira), pelas 15 horas, com a Profes-

sora Isabel Curica, João Canto e Castro (violino) e Elsa de Noronha (poesia); 

Festa de Natal da Casa do Artista, no dia 19 de Dezembro 2016 (segunda-feira), pelas 15 

horas, com a presença dos “Pequenos Cantores da Academia de Amadores de Música; 

Sessão sobre “Microexpressões e Linguagem Corporal”, com o Dr. António Sacavém, no 

próximo dia 21 de Dezembro 2016 (quarta-feira), pelas 15 horas; 

Fados com Rui Ferreira, no próximo dia 23 de Dezembro 2016 (sexta-feira), pelas 15 

horas;  

No Teatro Armando Cortez: 

A Yellow Star Company apresenta “As Vedetas”, entre os dias 9 e 18 de Dezembro 2016, 

com as Sofia Arruda e Joana Alvarenga, com encenação de Paulo Sousa Costa. 

O Teatro Infantil de Lisboa apresenta “O Gato das Botas”, com texto e encenação de 

Fernando Gomes. 
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