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Olá amigo artista.
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Há 15 anos, dia 18 de abril de
1998, morria o cantor e com
positor Nelson Gonçalves,

deixando-nos um riquíssimo acervo
musical.

Terceiro maior vendedor de dis-
cos da história do Brasil, com mais
de 75 milhões de cópias vendidas,
Nelson Gonçalves fica atrás apenas
de Roberto Carlos, com mais de 120
milhões e Tonico & Tinoco com
aproximadamente 150 milhões. Seu
maior sucesso foi a canção A Volta
do Boêmio.

Nascido em Santana do Livra-
mento em 21 de junho de 1919, An-
tonio Gonçalves Sobral mudou-se
com os seus pais portugueses
para São Paulo, no bairro do Brás.
Quando criança, era levado, para pra-
ças e feiras pelo seu pai, que se fazen-
do de cego, tocava violino, enquanto
ele cantava.

Nelson trabalhou como jornalei-
ro, mecânico, engraxate, polidor e ta-
manqueiro. Foi também lutador
de boxe na categoria peso-médio,
recebendo aos dezesseis anos o título
de campeão paulista.

Mesmo com o apelido de “Me-
tralha”, por causa da gagueira, Nel-

Teatro do Brás tem duas peças
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son Gonçalves decidiu ser cantor. Em
uma de suas primeiras bandas, teve
como baterista Joaquim Silva Torres.
Foi reprovado duas vezes no progra-
ma de calouros de Aurélio Campos.
Finalmente foi admitido na rádio
PRA-5, mas dispensado logo depois.

Nesta época, casou-se com Elvi-
ra Molla e com ela teve dois filhos.
Sem emprego, trabalhou como gar-
çom, no bar do seu irmão, na aveni-
da São João.

O início da carreira
bem-sucedida

Seguiu para o Rio de Janeiro
em 1939, onde trilhou mais uma vez
o caminho dos programas de calou-
ros. Foi reprovado novamente na
maioria deles, inclusive no de Ary
Barroso, que o aconselhou a desistir.
Finalmente, em 1941, conseguiu gra-
var um disco de 78 rotações, que foi
bem recebido pelo público. Passou
a crooner do Cassino Copacabana (do
Hotel Copacabana Palace) e assinou

Lacerda / Davi Nasser), Caminhemos
(Herivelto Martins), Renúncia (Roberto
Martins / Mário Rossi) e muitos ou-
tros. Maiores ainda foram os êxitos
na década de 50, que incluem Última
Seresta (Adelino Moreira / Sebastião
Santana), Meu Vício É Você e a
emblemática A Volta do Boêmio (am-
bas de Adelino Moreira).

Na década de 50, além de shows
em todo o Brasil, chegou a se apre-
sentar em países como Uruguai,
Argentina e Estados Unidos, no Ra-
dio City Music Hall.

Em 1952, casou-se com Lourdi-
nha Bittencourt, substituta de Dalva
de Oliveira no Trio de Ouro. O ca-
samento durou até 1959.

Em 1965, casa-se de novo, com
Maria Luiza da Silva Ramos, com
quem teve dois filhos, Ricardo da Sil-
va Ramos Gonçalves e Maria das
Graças da Silva Ramos Gonçalves. A
caçula tem seu apelido no refrão da
música Até 2001. (É no gogo gugu).

No entanto, o seu envolvimento
com a cocaína, em 1958, tendo, inclu-
sive, sido preso em flagrante
em 1965 e passado um mês na Casa
de Detenção, lhe trouxe problemas
pessoais e profissionais. Superada a
crise, lançou o disco A Volta do Boê-
mio nº1, um grande sucesso.

Após abandonar o vício com o

apoio de sua mulher, o cantor reto-
mou uma carreira bem sucedida.

Continuou gravando regularmente
nos anos 70, 80 e 90, reafirmando a
posição entre os recordistas nacionais de
vendas de discos. Além dos eternos an-
tigos sucessos, Nelson Gonçalves sem-
pre se manteve atento a novos compo-
sitores, e chegou a gravar canções
de Ângela Rô Rô (Simples Carinho), Kid
Abelha (Nada por Mim), Legião
Urbana (Ainda É Cedo) e Lulu
Santos (Como uma Onda). Compôs e gra-
vou A Deusa do Amor, com Lobão.

Ganhador de um prêmio Nipper
da RCA, dado aos que permanecem
muito tempo na gravadora, sendo
somente Elvis Presley o outro agra-
ciado. Durante sua carreira, gravou
mais de duas mil canções, 183 discos
em 78 rpm, 128 álbuns, vendeu cer-
ca de 78 milhões de discos, ganhou
38 discos de ouro e 20 de platina.

Nelson Gonçalves morreu aos 79
anos no dia 18 de abril de 1998 no
Rio de Janeiro, em consequência de
um infarto agudo do miocárdio no
apartamento de sua filha Margareth,

no Rio de Janeiro. Encontra-se sepul-
tado no Cemitério São João
Batista no Rio de Janeiro.

Em 2001 foi lançado o documen-
tário Nelson Gonçalves, contando a sua
trajetória, com direção de Elizeu
Ewald e protagonizado por Alexan-
dre Borges e Júlia Lemmertz, e ten-
do a sua filha Margareth Gonçalves
como produtora executiva.

Belos tempos do Brás
Numa de suas músicas, em ritmo

de tango triste, Nelson exaltou o
Imortal Carlos Gardel, agora tal
como ele próprio, eternamente lem-
brado pelo povo brasileiro e, em
particular, pelo bairro do Brás em cuja
rua Almirante Barroso residiu em sua
mocidade quando “apagava” lampi-
ões de gás para “ganhar uns trocos”.

Bar do Nelson
Em homenagem ao eternizado

cantor, sua filha Lilian Gonçalves
inaugurou junto à casa Bastidores, o
Bar do Nelson, na rua Canuto do Val,
83, sintetizando a boemia paulistana.

contrato com a Rádio Mayrink Vei-
ga, iniciando uma carreira de ídolo
do rádio nas décadas de 40 e 50, da
escola dos grandes, discípulo
de Orlando Silva e Francisco Alves.

Alguns de seus grandes sucessos
dos anos 40 foram Maria
Bethânia (Capiba), Normalista (Benedito

As produções da companhia de te
atro Tchesco Produções que se

apresentam há anos no Teatro Bibi
Ferreira chegam ao palco do Teatro
Anhembi Morumbi com dois gran-

tir no espetáculo, inovando com ini-
ciativas criativas.

“As Princesas do Castelo Encantado” é
uma montagem característica de his-
tórias infantis, um conto de fadas pós-
moderno, com um texto bem humo-
rado que permite não só as crianças,

des sucessos de sua trajetória. A peça
de humor “As Filhas da Mãe” e “As
Princesas do Castelo Encantado”,
que ficam em cartaz até o dia 28 de
abril.

O espetáculo “As Filhas da Mãe”,
que este ano completa 30 anos em
cartaz, é marcado
pelo humor e irreve-
rência e é uma das mai-
ores comédias de to-
dos os tempos e já foi
visto por mais de um
milhão de pessoas. O
texto, escrito pelo pre-
miado dramaturgo
Ronaldo Ciambroni,
se destaca pelo humor,
dinamismo e leveza.
Pensando nesse gran-
de sucesso a
empresa Tchesco Pro-
duções resolveu inves-

mas os adultos também fazerem uma
reflexão de suas relações interpesso-
ais, além da importância da criativi-
dade e da fantasia na formação do
caráter e da personalidade infantil.

“As Filhas da Mãe”
Temporada: até 28/04
Apresentações: Sexta – 21h,

Sábado – 21h e Domingo – 20h

“As princesas do Castelo
Encantado”
Temporada: até 28/04
Apresentações: Sábado –16h e

Domingo – 16h

Local:
Teatro Anhembi Morumbi
Endereço: av. Dr. Almeida de

Lima, 1176 - Brás
Mais informações pelo fone

2872-1457.

Dr Cosmo vai comemorar
aniversário dia 28 de abril. Aqui,

uma visita do netinho Lucas (filho
do Pedro) oferecendo ao vovô uma

linda cesta recheada de flores

Gente
na Linha


