O UIVO

Boletim informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo
Ano 3º | número 19 | julho-agosto 2021

Bimestral | Distribuição gratuita

RUI MASSENA

EDITORIAL
Respirar fundo

A vida, muitas vezes as suas
circunstâncias e incertezas, obriganos a respirar fundo. Umas vezes
para descontrair e relaxar, outras
tantas para ganhar fôlego. Para
conquistar força e continuar. Não
direi que será sempre contra algo
negativo. Aliás, arriscaria que mais
vezes acontece a favor de algo
positivo. É isso que nos move: a
certeza de que trabalhamos na
corrente boa da maré, mesmo que a
tempestade assombre e assuste.
Nestes dois últimos meses,
oferecemos o que de melhor
sabemos fazer, mesmo que o
contexto seja dos piores de que há
memória.
Em segurança, quisemos vincar
que a cultura é segura e, acima de
tudo, necessária.
Em Julho as luzes voltam a acender
e o volume a ajustar-se para vos
brindar com mais iniciativas que
nos aproximam e aquecem.
Será um mês para toda a família,
com atividades para todos os
gostos e idades.
Agosto será de novo tempo de
paragem, de reflexão. Será tempo
de respirar fundo e ganhar fôlego,
para regressarmos em setembro
com novas propostas. E, se tudo
correr bem, sem usar no
vocabulário do dia-a-dia palavras
como confinamento ou isolamento.
São boas notícias!
Rui Fonte

Na Fundação Lapa do Lobo
No passado dia 3 de julho, o
Pátio da Fundação foi espaço de
partilha e emoção, com o
concerto ao piano de Rui
Massena. Para uma plateia
atenta e entusiasta, o maestro
apresentou um repertório que
juntou músicas dos seus três
álbuns,
num
espetáculo
marcado pela boa disposição,
espírito de comunhão e
excelência na interpretação.

Respeitando todas as normas
da DGS, as mais de uma
centena de pessoas, num
ambiente acolhedor e familiar,
aplaudiram de pé a atuação,
que terminou com um
improviso sobre a Lapa do
Lobo, com o apoio vocal do
público,
tal
orquestra
espontânea conduzida pelo
maestro e pianista Rui
Massena.

Ciclo de Autor “Miguel Torga”

Decorreu nos dias 28 e 29 de maio de 2021, nas instalações da Fundação Lapa do Lobo, o Ciclo Miguel Torga.
Dia 28 inaugurou-se a exposição "Torgas Vivas", do escultor Arlindo Pereira, seguida do espetáculo musical
"Torga" da autoria dos Vítor Blue, com a colaboração do ator e poeta Rui de Noronha Ozório. No sábado, dia
29, foi a vez das famílias participarem na oficina de corpo e poesia “Do sítio onde medram as raízes”, dinamizada
pela atriz Adriana Campos. O Ciclo terminou com o concerto dos Lavoisier que apresentaram o disco "Viagem
a um Reino Maravilhoso".

Brigada vítor jara
Há Música no Pátio
Reconhecido como um dos principais e mais
emblemáticos grupos de música tradicional portuguesa,
a Brigada Victor Jara, apresenta-se no Pátio da Fundação
para um espetáculo baseado na mais recente edição “Ó
Brigada!”, que reúne a discografia completa de 40 anos
de vida em 10 CDs, editado pela Tradisom Produções
Culturais, em 2015.
Agenda

GALERIA

JULHO

As “Torgas Vivas”, do escultor
Arlindo Pereira, inauguradas
no Ciclo de Autor sobre
Miguel Torga, continuam em
exposição na nossa galeria até
ao final de agosto.

09 e 10 (sexta e sábado)
Há música no Pátio
Com Noiserv
12 a 23 (segunda a sexta)
Do filme à música
Oficina de criação de filme-concerto
Com António Pedro

BIBLIOTECA
Depois do adiamento forçado
devido à pandemia, a
Biblioteca da Fundação volta
a reunir com os parceiros para
retomarem os trabalhos do
estudo sobre “O Estado da
Leitura”.

Projeto alcateia
O Projeto Alcateia promove a
Oficina “Do filme à música”,
no período de férias de Verão,
com a criação de um filmeconcerto para crianças e
jovens, com orientação de
António-Pedro.

OFERTA CULTURAL
Dias 9 e 10 de julho, sexta e sábado
à noite, há música no Pátio com
Noiserv, que, no seu imaginário
único, nos apresenta o seu mais
recente trabalho: “Uma palavra
começada por N”.

Próximo uivo
Na próxima edição de “O Uivo” antecipamos a entrada no ano letivo 2021/22, com
as propostas das nossas diferentes valências. Apesar de todas as incertezas que
pairam ainda no ar, acreditamos que possamos desenvolver um trabalho
contínuo, sem receios, mas sempre dentro das normas que nos permitam
transmitir confiança e segurança no trabalho desenvolvido.

17 (sábado)
A casa das 40 portas
Visita encenada à FLL
Com Adriana Campos
24 (sábado)
Há música no Pátio
Com Brigada Víctor Jara
v v v

DA NOSSA
ESTANTE
SUGESTÃO DE LEITURA
Uma seta no coração do mundo
de Pedro Paixão

Editora Licorne, 2020

O autor de “A Noiva Judia”,
continua a surpreender com
textos curtos sobre relações,
amor e pensamentos.

