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RUY DE CARVALHO AOS 91 ANOS, RECEBE MAIS UM
PRÉMIO E TEM NOVOS PROJETOS EM TEATRO E TELEVISÃO

Sempre com simpatia e educação, o consagrado ator agradeceu mais um galardão
que distingue o seu trabalho. Os convidados emocionaram-se e aplaudiram-no de pé.
os 91 anos, Ruy de Carvalho recebeu
mais um galardão, o Prémio Cinco Estrelas 2019, na categoria de Teatro.
Emocionado, o consagrado ator subiu ao palco
do Casino Estoril para receber a estatueta,
momento em que todos os que se encontravam no Salão Preto e Prata fizeram questão
de o aplaudir de pé, numa sentida homenagem. Em conversa com a NOVA GENTE, Ruy de
Carvalho confidenciou: "já recebi tantos prémios que nem me recordo quantos são ao
todo. Mas é com muito gosto que arranjo um
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Emocionado o ator recebeu o galardão ao
lado de Débora Silva e Ana Cristina Lourenço,
fundadoras do Prémio Cinco Estrelas

lugar especial para para mais um, tal como
este. Cabem todos no meu coração." Emocionado, revela ainda: "Honra-me muito ser
acarinho pelos portugueses. Percebo que
gostam do meu trabalho e que gostam de
mim, e isso é muito gratificante, pois apreciam a maneira como sou e como tenho agido
ao longo de todos este anos. Pessoalmente,
enriquece-me muito e dó-me alento." E os 91
anos que já tem não o impedem de continuar
a querer trabalhar. "Vou ter projetos novos,
tantoaro teatro como na televisão. Isso é óti-

mo, pois é sinal que continuam a gostar do
meu trabalho. É como se fosse um vinho envelhecido (risos)... mos bom!" Consciente de
que é um privilegiado, Ruy de Carvalho admite: "Gosto muito de trabalhar e espero fazê-lo
até morrer, se me for permitido. Sinto-me
abençoado, é sinal de que tenho qualidades
que podem servir de exemplo aos atores
mais novos. Eles gostam muito de mim, tratam-me por Ruizinho, fazem-me festinhas,
têm respeito por mim e eu por eles". G"
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