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Mensagem do Dia Mundial do Teatro, 2019 

 Antes do meu despertar para o teatro, os meus mestres já lá estavam. Tinham 

construído as suas casas e as suas poéticas sobre os vestígios das suas próprias vidas. 

Muitos deles não são conhecidos ou ninguém os recorda: trabalharam a partir do 

silêncio, na humildade das suas salas de ensaios e dos seus teatros cheios de especta-

dores e lentamente, após anos de trabalho e feitos extraordinários, foram deixando o 

seu lugar e desapareceram. Quando percebi que o meu ofício e o meu próprio destino 

seria seguir os seus passos, entendi também que herdava deles essa tradição fascinan-

te e única de viver o presente sem outra expectativa que alcançar a transparência de 

um momento irrepetível. Um momento de encontro com o outro na penumbra de 

um teatro, sem mais protecção do que a verdade de um gesto, de uma palavra revela-

dora. 

 O meu país teatral são esses momentos de encontro com os espectadores que, 

noite após noite, entram na nossa sala, vindos dos cantos mais distantes da minha 

cidade para nos acompanhar e partilharmos umas horas, uns minutos. Com esses 

momentos únicos construo a minha vida, deixo de ser eu, de sofrer as minhas dores e 

renasço e compreendo o significado do ofício de fazer teatro: viver instantes de pura 

verdade efémera, onde sabemos que o que dizemos e fazemos, ali, sob a luz dos pro-

jectores, é verdadeiro e reflecte o mais profundo e o mais pessoal de nós próprios. O 

meu país teatral, o meu e o dos meus actores, é um país tecido desses momentos 

onde abandonamos as máscaras, a retórica, o medo de ser quem somos e nos damos 

as mãos na penumbra. 

 A tradição do teatro é horizontal. Não há quem possa afirmar que o teatro 

está em algum centro do mundo, em alguma cidade, em algum edifício privilegiado. 

O teatro, tal como eu o recebi, espraia-se por uma geografia invisível que entretece as 

vidas dos que o fazem e o ofício teatral num mesmo gesto unificador. Quando mor-

rem, todos os mestres do teatro levam consigo esses momentos de lucidez e de beleza 

irrepetíveis; todos desaparecem do mesmo modo sem deixar outra transcendência 

que os ampare ou faça ilustres. Os mestres do teatro sabem-no, não há reconhecimen-

to que valha perante esta certeza que é a raiz do nosso trabalho: criar momentos de 

verdade, de ambiguidade, de força, de liberdade na maior das precaridades. Deles 

não sobreviverão senão dados ou registos de trabalhos em vídeo e fotografias que 

recolheram apenas uma pálida ideia do que fizeram. Faltará sempre nesses registos a 

resposta silenciosa do público que entende num instante que o que ali se passa não 

tem tradução possível nem se encontra fora de cada um, que a verdade que ali se par-

tilha constitui uma experiência de vida, por segundos mais diáfana do que a própria 

vida. 

Editorial  

Dia Mundial do 

Teatro - 27 de 

Março, 2019 
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 Colabore com a próxima edição do “Boletim 

Informativo da Casa do Artista” 2019, através das 

suas histórias, do seu talento, da sua arte.  

 

 Contamos consigo! 

Quando compreendi que o teatro é, em si mesmo, um país, um território que abarca o 

mundo inteiro, nasceu em mim uma decisão que é também uma liberdade: não tens de te afastar 

ou mover-te do sítio onde te encontras, não tens de correr ou mudar de local. Aí, no ponto em 

que existes, está o público. Aí, tens a teu lado os companheiros de que necessitas. Ali, fora da tua 

casa, está toda a realidade quotidiana, opaca e impenetrável. Trabalhas então a partir dessa apa-

rente imobilidade para construir a maior das viagens, para repetir a Odisseia, a viagem dos argo-

nautas: és um viajante imóvel que não cessa de acelerar a densidade e a rigidez do teu mundo 

real. A tua viagem ruma ao instante, ao momento, ao irrepetível encontro face aos teus semelhan-

tes. Viajas ao seu encontro, rumo ao seu coração, à sua subjectividade. Viajas por dentro deles, 

das suas emoções, das suas memórias que despertas e agitas. É vertiginosa e ninguém pode medi-

la ou calá-la. Também ninguém poderá reconhecê-la na sua justa medida, é uma viagem através 

do imaginário da tua gente, uma semente que se semeia no mais remoto dos terrenos: a consciên-

cia cívica, ética e humana dos teus espectadores. Por tudo isto, não me movo, continuo em 

minha casa, entre os que me são próximos, numa aparente quietude, trabalhando dia e noite, por-

que tenho o segredo da velocidade. 

            Autor: Carlos Celdrán  

        (Encenador e Dramaturgo) 

 “Nada me prende na vida 

    já nada me sabe bem, 

    via-sacra dolorida 

    é a vida sem ter mãe.”  

   Christovão 
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 Neste dia mundial do Teatro, quero dirigir-me acima de tudo ao futuro, aos jovens. E prin-

cipalmente aos jovens que querem aprender a arte do Teatro. A estes, quero transmitir que o Tea-

tro é uma profissão que exige devoção e uma entrega total. Um artista tem de o ser de corpo e 

alma, por amor e vocação.  

 O Teatro é como uma religião, não só exige de nós uma enorme dedicação, como também 

nos liga a tudo o que nos rodeia e, como tal, tem de ser um Teatro interventivo e apaixonado. E é 

através dessa paixão que acabamos por nos descobrir a nós próprios. É através dessa paixão que 

encontramos a nossa interioridade.  

  O que o Teatro não admite de modo algum é a indiferença. Indiferença ao mundo, indife-

rença ao Outro. Porque é um terreno fértil onde cultivamos e descobrimos formas colaborativas de 

união humana, um lugar onde o tempo do mundo se suspende por momentos e onde encontramos 

tempos outros, tempos de diálogo e partilha, tempos de questionamento ético e debate de ideias.  

  O Teatro está naturalmente envolvido na reforma social e promove a união humana e um 

sentido de comunidade entre todos aqueles que nele participam, desde dramaturgos, encenadores e 

atores, a cenógrafos, figurinistas, luminotécnicos e sonoplastas, sem esquecer o público, para quem 

afinal todos nós trabalhamos. 

  O Teatro é revolucionário, grita contra a opressão e resiste sempre. O seu espírito a tudo 

sobrevive, às guerras e conflitos, à repressão e à censura. Consegue sempre renascer, mesmo nas 

circunstâncias mais adversas. Tem também uma função didática, mesmo quando pretende não a 

ter, pois contribui necessariamente para a formação cultural da sociedade. E nunca é demais subli-

nhar a importância da Cultura para a sociedade. Um país sem Cultura não existe.  

  O Teatro é — e foi desde sempre—a minha vocação. A ele dediquei a minha vida. E após 

65 anos a vivê-lo, dia a dia, ano a ano, é com grande alegria que assisto à emergência de novas 

companhias com a mesma crença e paixão que eu e os meus colegas tivemos ao criar o Teatro 

Experimental de Cascais, em 1956. Cabe a cada nova geração manter viva a chama sagrada que 

transporta o Teatro para além das portas do teatro. Confio que esta o saberá fazer. 

  Quero também aqui deixar a minha grata homenagem a todos aqueles e aquelas que cola-

boram e colaboraram connosco ao longo de todos estes anos, aos que estão vivos e àqueles que já 

partiram, mas que estão sempre presentes no nosso trabalho.  

  E termino esta breve mensagem, sublinhando a importância das três coisas mais importan-

tes para o Teatro: paixão, paixão, paixão! 

 

                    Autor: Carlos Avilez  

               (Encenador e Actor Português) 

 

DIA MUNDIAL DO TEATRO - MENSAGEM DA SPA 
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AO FERNANDO MIDÕES 

 Disseram-me que andaste no Liceu Camões; 

 desculpa, Fernando, mas nesse tempo ainda não te conhecia. 

 Soube que mais tarde te deram um diploma em Ciências Pedagógicas 

 na Faculdade de Letras de Lisboa e a licenciatura em Direito 

 na respectiva Faculdade em Coimbra. “Deram-te” é uma força de expressão. Conquistaste-os com 

 muito trabalho e mérito. 

 Depois … bom … depois foram décadas na Televisão de todos nós. 

 Quando eu soube que foste o autor de parte das notícias do primeiro telejornal, no histórico dia 25 de 

 Abril, confesso que já o esperava. 

 A liberdade sempre foi a “menina dos teus olhos”, Fernando. 

 E, com ela, a tua paixão pelo Teatro que já vinha de longe, ganhou asas   

 e pôde voar mais alto, sem os atropelos do “lápis azul” da Censura. 

 Fundador, encenador, actor, foste tudo no Grupo Cénico de Direito, 

 na respectiva Faculdade de Lisboa. E foi aí que te conheci.  

 Se calhar, foi o Teatro que nos juntou. E aprendi tanto contigo Fernando.  

 Porque cada palavra que escrevias, nos jornais e revistas onde fazias 

 crítica teatral, com a honestidade de homem recto, vertical e sabedor, 

 eram para mim verdadeiros ensinamentos sobre estar e viver o Teatro. 

 Quem quiser aprender e apreender com tudo aquilo que escreveste, 

 pode consultar as tuas críticas no Museu do Teatro porque, uma vez  

 mais, te doaste e quiseste partilhar connosco toda a tua experiência. 

 Foste membro da Sociedade Portuguesa de Autores, do Sindicato dos 

 Jornalistas e da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. 

 Não te acompanhei em nenhuma destas actividades, mas sei que, uma 

 vez mais, fizeste um óptimo trabalho. 

 Com a coerência e a certeza de quem acredita no futuro, nunca duvidaste do teu caminho e nele conti

 nuaste firme. Sempre!  

 Agora que estavas na Casa do Artista, onde te via com frequência, 

 pergunto-te: Que pressa foi essa em deixares a nossa Casa? 

 Não percebes que ainda me fazes muita falta? 

 A quem é que vou perguntar coisas de teatro que não sei? 

 Um dia destes vais-me responder. 

 Um beijo fraterno, Fernando. 

 A gente depois vê-se. 

 

   Do teu amigo 

    Fernando Tavares Marques 
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RESPIRAR TEATRO E “DAR-SE” 

      Ao Armando Caldas 

 

 

 Para se dedicar uma vida a algo 

 é preciso amá-la. 

 Para se dar aquilo que se ama 

 é preciso amar os outros. 

 Para se ter tantos amigos 

 é preciso merecê-los. 

 Para se pôr em cena as perguntas que o TEATRO contém 

 é preciso entender as respostas. 

 Para se gerirem os “egos” das “vedetas” 

 é preciso ter a humildade de as entender. 

 Para se transmitir a importância do colectivo 

 é preciso demonstrar-lhes que o TEATRO é um todo. 

 Para se “descobrir” o potencial de cada um 

 é preciso saber onde o encontrar. 

 Para se decidir o que é importante em cada momento 

 é preciso estar atento em todos os momentos. 

 Para se ensinar a “voar” 

 é preciso não limitar o “vôo” e deixá-los partir 

 se a liberdade os chamar para outros poisos. 

 

 Entendendo tudo isto, 

 atingir-se-á o objectivo de uma vida 

 a construir, a viver, a “dar” TEATRO como quem respira. 

 

 O Armando entendeu-o desde sempre. 

 Bem hajas por isso. 

 

     Um beijo irmão do 

 

       Fernando Tavares Marques 
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ARMANDO CALDAS 

 

 No dia 13 de Março de 2019, o encenador e actor Armando Caldas deixou-nos. 

 Com um percurso notável, dedicou a sua vida ao teatro, tendo fundado 

 em 1969 o “1º. ACTO-CLUBE DE TEATRO” em Algés (hoje “INTERVALO- 

 GRUPO DE TEATRO) e participado na fundação do TEATRO MODERNO 

 DE LISBOA, entre outros. Tendo começado como actor,  passou depois a 

 assumir a tarefa de encenador, na qual demonstrou excepcionais dotes 

 de criatividade, conhecimento dos autores e uma elevada sensibilidade 

 na direcção de actores. 

 São inumeráveis as peças que dirigiu durante os cerca de 50 anos que 

 esteve na direcção do “seu” Grupo de Teatro, actualmente sediado no 

 Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda-a-Velha. 

 De salientar também as “Semanas Culturais”, de que foi criador, onde a 

 sua sensibilidade artística o motivava para homenagear, em vida, os 

 grandes nomes da nossa vida cultural e artística, nos campos da literatura, 

 do teatro, do cinema, da música, da arquitectura, da pintura, etc.. 

 Estes são apenas alguns dados do imenso e rico percurso de um homem 

 da cultura, sócio desta Casa, e com quem mantivemos sempre uma grande amizade,  

 partilha e camaradagem e com quem aprendemos muito. 

 Obrigado, Armando! Até um dia destes. 

 

        Fernando Tavares Marques 

Para recordar...  

 

como era  

antigamente! 
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 Argentina quem diria 

 A Rainha da moirama 

 Nasceu lá na Mouraria 

 E foi planta de Alfama 

 

 Dedé do terceiro andar 

 Rosada linda moçoila 

 No seu jeito de encantar 

 Até parece papoila 

 

 A Natália é uma Rosa 

 Tanta beleza tu tens 

 É uma flor preciosa 

 Do jardim de Guimarães 

 

 A Cecília é feliz 

 É bela a representar 

 Grande talento de actriz 

 Com rosinhas de tocar 

 

 A Sónia não é fadista 

 Muito queimada pelo Sol 

 A Menina africanista 

 Faz lembrar um girassol 

 

 Esta Maria Candal 

 Veio de Gaia a preceito 

 É uma voz nacional 

 Parece um amor-perfeito 

 

 Ao recordar o passado 

 Uma coisa muito boa 

 Cravos que cheiram a fado 

 Anita cheira a Lisboa 

VERSOS DA PRIMAVERA 

 Isabel Mestra e mulher 

 É o que vamos fazer 

 Raminhos de malmequer 

 Sempre a cozer a cozer 

 

 A Nini 100 anos puxa 

 A puxar assim assim 

 Sempre viçosa não murcha 

 Virada no seu jardim 

 

 Só se pode pôr a mão 

 Regado no chafariz 

 Manjerico é tradição 

 É bom não pôr o nariz 

 

 A noiva muito altaneira 

 Leva sempre o bom bocado 

 Com flor de laranjeira 

 A enfeitar o tocado 

 

 No fim vai tudo nas calmas  

 Croas lindas de flores 

 Vão ramos e grandes palmas 

 A acompanhar os andores 

 

 Vou-te dizer só a ti 

 Num ramo de rosmaninho 

 Vou mandar flores a mim 

 Flores ao Júlio Coutinho 

 

 Bem viva minha Senhora 

 Você está um encanto 

 Esta camélia cantora 

 Linda Helena do bel-canto 
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     Orquídea meu amor 

     Dá-se às mães e às avós 

     É uma linda flor 

     És tu Maria Muñoz 

 

     Crisântemo por tradição 

     Vários feitios, várias cores 

     Dou-te Adelaide João 

    Mereces muitas flores 

 

    Atravessou vales e montes 

    É um goivo de valor 

    Luísa de Trás-os-Montes 

    No folclore fez furor 

 

    Um ramo de margaridas 

    Ponho aqui e ponho ali 

    Muito frescas, muito vivas 

    É o sorriso da Balbi 

 

    Lírio flor de primeira  

    São muitos de todas as cores 

    Tu Catita costureira 

    A mais linda das flores 

 

   Vou-me dar a um trabalho 

   Num vaso vou pôr amor 

   Actriz Isabel Carvalho 

   Meu cólio sempre flor 

 

   Por ter um nome escondido 

   Fui julgado à revelia 

   É um centro de mesa florido 

   A grande Manuela Maria 

 

 

 

 

     Há cá estrelas e vedetas 

     Com talento e altruísta 

     Há raminhos de violetas 

     Para a “Casa do Artista” 

 

              Autor: Júlio Coutinho 

    (Actor/Residente da Casa do Artista) 

 

CANTINHO DOS  

PROVÉRBIOS 

 
 1- Três à carga e o burro no chão; 

 

 2- Antes não começar que não acabar; 

 

 3- Pôr água na fervura; 

 

 4- Pôr as barbas de molho; 

 

 5- Meter-se como piolho na costura; 

 

 6- Fazer figura, com chapéu alheio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Provérbios cedidos pela residente Isabel 

Mexia) 
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  a essência da alma 

  vem do conhecimento 

  que demos ao bom ou mau uso 

  da nossa razão 

  mas o amor 

é só uns segundos de insensatez  

  que trocámos pelo prazer de uns cêntimos 

  de vida 

 

 

Do livro no prelo “As Singularidades de um Segundo de Amor”, 

 

            Miguel Barbosa 

   (Dramaturgo/Residente da Casa do Artista) 

 

        CANTINHO DAS ANEDOTAS 

 

 Um conhecido multimilionário chega a um hotel e 

pede um quarto dos mais baratos. O rececionista admirado exclama: 

 - Mas… quando o seu filho fica aqui pede sempre a melhor suite do hotel. 

 - É que ele tem um pai rico e eu não! 

 

Férias na praia! … 

 

Um alentejano vai para o Algarve passar férias e certo dia vai à praia, deita-se ao lado de 

um negro e adormece. 

Quando acorda pergunta ao negro: 

- Ó compadre, há quantos dias é que cá está? 

- Eu estou cá há 3 dias. 

- Bolas! E eu que era para ficar cá duas semanas! 

 

     (Anedotas cedidas pela residente Natália Guimarães) 
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HOMENAGEM A MANUELA MARIA 

 No passado dia 23 de Março, de 2019 pelas comemorações do Dia Mundial do Teatro, a 

Junta de Freguesia de Carnide prestou uma homenagem  à Actriz  e  Secretária da Direcção da 

APOIARTE - Casa do Artista Manuela Maria. 

 As comemorações tiveram início no Largo das Pimenteiras, com a inauguração da escultura, 

obra do Mestre António Casimiro (membro dos órgãos sociais da APOIARTE - Casa do Artista). 

Na cerimónia estiveram presentes alguns familiares, amigos e colegas do mundo das Artes do Espec-

táculo. 

 De seguida, foi inaugurada uma exposição fotográfica na Galeria Raul Solnado e um espec-

táculo intitulado “Manuela Maria”, sobre a vida e obra da actriz. A representação coube ao grupo de 

teatro “Faísca Teatro”. 

 O “Boletim Informativo Casa do Artista” felicita a Sr.ª D.ª Manuela Maria, por mais esta 

homenagem. 

(Actriz Manuela Maria) (Escultura do Mestre António Casimiro) 

“Não envelheçam por dentro, 

envelheçam só por fora” 

  

(Manuela Maria) 
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(Da Esq. para a Dir.: Carmen Santos, Io Appolloni, Manuela Maria, Suzana Borges,  

Igor Sampaio e Ângela Pinto) 

(Da Esq. para a Dir.: Ada de Castro, Graça Evaristo, Luís Moreira, Manuela Maria,  

Maria Júlia Guerra, Carla Andrino e Mário Rui Teixeira) 

Fotografias gentilmente cedidas pela colaboradora da APOIARTE - Casa do Artista  

Rita Barbosa (Gestora de Comunicação Digital - Redes Sociais e Site) 
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Vou falar da Luísa Afonso e da Cecília e Natália Guimarães. 

Estou muito contente por ver a minha antiga colega e amiga de longa data, Luísa Afonso 

tão feliz por ter ido viver para um quarto sozinha. Parabéns, saúde e felicidades Luísa.  

Que bom, tomara eu também poder ir viver para um quarto individual, é o melhor que 

há. 

Agora vou falar da grande actriz Cecília Guimarães e da sua irmã Natália. A Cilinha teve 

um pouco adoentada, estava no quarto e não vinha ao refeitório. Foi tratada por todo o pessoal 

da Casa com muito carinho e amizade, auxiliares e técnicos de saúde, toda a gente tratou a actriz 

muito bem. Também a nossa Natália que sempre viveu com ela e vive olhou por ela, com ternura 

e amor. Bem-Haja a toda a gente que trabalha nesta Casa e olha por nós. Obrigado Dr.ª Paula e 

Celeste por tanta dedicação a esta causa. Os três funcionários da manutenção são do melhor que 

há, o chefe António Teixeira, o João de Carvalho e o Guedes. Todos eles incansáveis e muito 

nossos amigos. 

Obrigado à Dr.ª Conceição e restante pessoal. Um abraço. 

 

           Autor: Júlio Coutinho 

(Actor/Residente da Casa do Artista) 

ASSUNTOS CASEIROS 

SOLIDÃO 

 

 Solidão. Oh! Solidão 

 Quero-te como amiga 

 Vivo numa grande casa 

 Cheia de gente estranha 

 Que me dá mais solidão. 

 

 Um cumprimento aqui 

 Um sorriso para ali 

 Tudo isto é vazio 

 Não me deixes solidão. 

 Não posso viver sem ti 

 Sejas sempre aquela amiga 

 Ajuda-me, pois, a viver 

 Até ao dia em que morrer. 

 

 Eu nunca te deixarei 

 Vou levar-te no caixão 

 Juntinha ao meu coração 

 E libertando a minha alma 

 Liberto-te a ti, solidão. 

 

               Autora: Lila 

  (Secretária/Residente da Casa do Artista) 
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SOLIDÃO 

A solidão está catalogada para as pessoas que vivem sós. Chegando a uma certa idade 

têm que precisar dos outros… Certas pessoas resignam-se, outros ficam revoltados, não tendo 

ânimo de procurar outro sentido de vida. Há muitos motivos para esta triste realidade. Na actua-

lidade, com toda esta vida moderna é negativo para os idosos, as famílias vão trabalhar e acabam 

por as levar para o lar, onde algumas vezes se esquecem deles e aí vêm a solidão. E já não dá para 

recordar momentos que já não podem reviver. Antes havia menos solidão, porque as várias gera-

ções viviam juntas, com os seus familiares mais idosos. Até na morte não partiam sós, mas sim 

em paz. O que também é propício à solidão é estarem acompanhados e se sentirem tristemente 

sós. Quando as companhias abordam temas nada simpáticos e vêem o mundo de uma forma 

oposta à nossa, não se identificando com eles.  

Fico aliviada, quando se encontra uma percentagem de pessoas, que vivendo sós vivem as 

suas vidas de forma positiva, gostando de viver para apreciar o que temos de belo à nossa volta. 

Ainda temos muito para ver: a chuva, o sol, o céu e o mar, um sem número de coisas lindas. 

Estas pessoas dedicam na medida do possível, algum tempo a fazer tarefas que lhes dão prazer. 

Também gostam de recordar viagens, que fizeram com alguns familiares, acabando por ficarem 

com o coração cheio de momentos felizes. Os que não o fizeram, imaginarão viagens de sonho, 

chegando a ser poético nas suas mentes. E assim, vão vivendo de boas recordações, e como 

“recordar é viver”, sentem-se motivados para afastar o que não vale a pena e recordar os momen-

tos bons, levando-nos a viver de forma não digo feliz, mas também não se sentindo infelizes.  

Há sempre motivos para nos sentirmos pessoas, quando se tem memórias e recordações 

agradáveis, dando-nos momentos consoladores. E assim, ficamos com coragem para afastar essa 

nociva solidão. 

 

                                                                              Autora: Maria Candal 

                (Actriz/Cantora Ligeira e Residente da Casa do Artista) 

“O homem não teria alcançado o possível, se inú-

meras vezes não tivesse tentado o impossível.” 

(Max Weber) 
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        (“…da peça de teatro “O Grande Culpado”) 

                                          

Ti-CLORINDA - No Dia do Juízo, o anjo da guarda, que é uma pombinha branca pousada num 

ombro de Deus, e o anjo negro, o enviado de Lucifer, a tentar roer os atilhos das sandálias de 

Deus, acontece o ajuste de contas. Que a gente morre, mas só o espírito é que voa. É por isso que 

durante vinte e quatro horas não se pode levar o corpo a enterrar: pode a alma ainda não ter voa-

do. Que Deus está sempre por cima de nós. É como o correr de nuvem: colérico e raivoso, quan-

do os nossos pecados são muitos, ora brandinho, sereno como agulha de pinhal. Mas sempre por 

cima de nós a lembrar-nos o seu Poder. Assim é que o cemitério está num alto: os corpos dos nos-

sos mortos, rodeados de aciprestes que é a árvore do luto, estão mais junto d’Ele enquanto a boa 

terra os vai comendo. Mas não enxergam Deus. Só a alma tem esse privilégio.  

TELMO - Como é que Ti-Clorinda, sem saber ler, sabe todas essas coisas? 

Ti-CLORINDA - Oiço o senhor abade com ouvidos de ouvir. 

TELMO - Ah! Percebo, percebo muito bem. 

TI-CLORINDA - E tenho sonhos… 

TELMO - Sonhos?  

Ti-CLORIDA - Quando alguma coisa boa está para acontecer, o sonho é um nevoeiro branco a 

subir do rio e a esfiapar-se no sol. Mas se o nevoeiro for sujo, fosco. As ruindades, nem ovos em 

ninho de coruja. Tão certo, nem galo a alvorar. O meu Tónio diz que sou adivinhoa. (Suspira) Já 

o meu homem me fazia iguais vénias. 

TELMO - Também tenho sonhos parecidos. Esbracejo nas águas da levada e logo um nevoeiro 

me sufoca. Quando o nevoeiro se desfaz, escorrego na cale da água, caio no rodízio do moinho e 

atravanco a mó, que deixa de moer o milho. A moleira pragueja e chibata-me logo a paciência. 

Ti-CLORINDA (dando um suspiro) - Se no meu sonho há luz. Muita luz. Como a que tomba da 

auréola dos santos… Tudo o que me acontece é bom. 

TELMO - Conte um desses sonhos. 

Ti-CLORINDA - Lembro um. Há muito anos. 

TELMO - Um sonho com muita luz? 

Ti-CLORINDA - Não… Um nevoeiro em que a luz não conseguia romper. 

TELMO - Que aconteceu de mal? 

Ti-CLORINDA - Acordei com o meu homem morto a meu lado. 

TELMO, pesaroso - Oh! Desculpe. 

Ti-CLORINDA - Mas anteontem, sonhei. Um sonho com uma luz branca como pétalas de goi-

vo no andor do Senhor dos Passos. 

TELMO - Que aconteceu de bom? 

Ti-CLORINDA, (em êxtase) --- Julguei chegada a minha hora. 

TELMO - Ti-Clorinda, então! 

Ti-CLORINDA (calmamente) - O que havia de acontecer já aconteceu. 

TELMO - Mas o que é que aconteceu de bom? 

Ti-CLORINDA - As calças que deu ao meu Tónio. 

TELMO - Ti-Clorinda está a mangar, só pode. 

TI-CLORINDA - A minha hora ainda está no relógio de Deus. É por isso que vou pôr um 

rolheiro na boca da Ricardina. Diz que o Telmito sai ao avô. 
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TELMO - Tomara! O meu avô é inteligente, todos o estimam. Até o abade. E há mais de quaren-

ta anos que não põe os pés na igreja.  

TI-CLORINDA - O acerto de contas com Deus vai ser-lhe mais doloroso que a caderneta de fia-

dos na loja do Matolas. E tem um génio envenenado! Quando lhe dá a braveira… (Enlevada). O 

Telmito, não. 

TELMO - Só vou à igreja pelos enterros. A Ti-Clorinda bem o sabe. 

Ti-CLORINDA - Ainda pardalito no ninho, queria só o meu colo, lembra-se? 

TELMO - (confidencial). Por essas e por outras, hei-de levá-la comigo num pássaro de ferro até à 

Lua. 

Ti-CLORINDA - Não! Não conte com essa. 

TELMO - Pego a ti-Clorinda num dos sonhos sem nevoeiro e ala, céu afora. 

Ti-CLORINDA (abespinhada) - A César o que é de César, e a Lua é do anjo negro. O homem não 

tem nada que meter lá o bedelho. 

TELMO - Talvez seja eu o anjo negro. 

Ti-CLORINDA - Abrenúncio! Que tolice tamanha! 

TELMO - Estou a zangá-la com as minhas toleimas. 

Ti-CLORINDA - Zangar-me, não, mas engulha-me os nervos. 

TELMO - Pronto! Vou-me. (Abraça-a). Daqui a nada, o sol enxota o orvalho e estraga-me a caça-

da. Não é que me arrelie. Mas não me sinto com o direito de matar. Quando uma perdiz cai de 

asa, agonio-me todo. 

Ti-CLORINDA - Mas é preciso, se, não, depenicavam os cultivos.  

TELMO - Ui! Vai ser o bonito, quando os do Governo roubarem o que ainda sobra de baldios. 

Ti-CLORINDA - Já andam de dente afiado. 

TELMO - São lobos esfaimados. 

Ti-CLORINDA - O que vale, vida de pobre é vida glorificada por Deus. 

TELMO - O lavrador vai ter que comprar mato. 

Ti-CLORINDA - Mato para estrume e forro para currais, como já se vê, por aí! 

TELMO - Quem tem testadas, ou vende o seu pedaço de serra ou os fiscais lho roubam. 

Ti-CLORINDA - É um desatino. 

TELMO - E o abade vai na lábia dos fiscais. 

Ti-CLORINDA - Essa não sei. 

TELMO - Sei eu. 

Ti-CLORINDA - Vá, vá à caça, antes que ouvidos tísicos o escutem. 

TELMO - Os ouvidos do sacristão são dos mais tísicos, não é? 

Ti-CLORINDA - Aproveite as férias e não diga toleimas. 

TELMO - Vou aproveitar. Até logo. 

Ti-CLORINDA - E eu vou tratar das galinhas. Também são criaturas de Deus. Aos que nos rou-

bam baldios… Enfie-os no pássaro de ferro e leve-os para a Lua.  

TELMO -  Então, levo Salazar, que acha? 

TI-CLORINDA - Lá está com as suas toleimas. Salazar não mete lã, nem estopa nos baldios 

Quem lo diz é o senhor abade. E o senhor abade sabe o que diz. 
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AGENDA CULTURAL 

 SALA BEATRIZ COSTA: 

10 de Abril (quarta-feira), 15 horas - Convívio intergeracional, com um grupo de 

jovens do “Palácio das Histórias”, de Mafra; 

11 de Abril (quinta-feira), 15 horas - Actuação do “Grupo Coral dos Serviços 

Sociais da Caixa Geral de Depósitos”; 

12 de Abril (sexta-feira), 15 horas - Apresentação do “Boletim Informativo da 

Casa do Artista”, com a presença do grupo “Briosos”, da Junta de Freguesia de 

Alvalade; 

18 de Abril (quinta-feira), 15 horas - A casa de fados “Fado Menor” apresenta 

uma tarde de fados na Casa do Artista; 

GALERIA RAUL SOLNADO: 

5, 6 e 7 de Abril (sexta-feira, sábado e domingo) - Espectáculo “Manuela Maria”, 

pelo grupo de teatro “Faísca Teatro”; 

16 de Abril (terça-feira), às 15 horas - Comemoração do Dia Mundial da Voz, 

com um momento musical da OperaWave; 

TEATRO ARMANDO CORTEZ: 

 Teatro Infantil de Lisboa  (TIL) apresenta “O Feiticeiro de Oz”,  encenação 

e coreografia de Victor Linhares; 

 Yellow Star Company apresenta “Monólogos da Vagina”, com Júlia 

Pinheiro, Paula Neves e Joana Pais de Brito. Texto de Eve Ensler e encena-

ção de Paulo Sousa Costa, a partir do dia 21 de Março 2019; 
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