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Noana: a Fada da Lameirinha
Eurides Machado, ex-professora primária
de Canas de Senhorim, apresenta o seu
parar
mais recente livro. Depois da edição de
“Cantigas do meu agrado”, em 2017, a autora lança a nova obra, intitulada “Noana:
a fada da Lameirinha”.
Com ilustrações de Joana Addams, esta
história infanto-juvenil retrata uma realidade sensível a todas as idades. É uma história que reflete a evolução dos tempos,
numa evidente consciencialização para a
preservação do ambiente e da natureza na
sua mais pura condição.
A apresentação do livro está a cargo da
Doutora Ana Mouraz e acontece dia 4 de
outubro, 6ª feira, às 21h30, no Auditório
Maria José Cunha, na Fundação Lapa do
Lobo.

Espetáculo de CAVAQUINHOS
Depois da apresentação do livro “Noana: a fada da Lameirinha”, o Grupo de Cavaquinhos da
Associação Cultural e Recreativa Passilgueirense sobe ao palco do Auditório Maria José Cuparar
nha, na Fundação Lapa do Lobo. Fundado em 2009, o Grupo tem como objetivo principal a
preservação e divulgação das tradições culturais e musicais do distrito de Viseu, encorajando
a população local a tocar o instrumento tradicional Cavaquinho. Entre as suas muitas atuações,
destacam-se a participação nas Comemorações do Dia de Portugal em Paris (2014) bem como
no Parlamento Europeu em Bruxelas (2016). Cantaram as tradicionais Janeiras a Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa em 2015 e no Parlamento Português em 2017. Também em 2017 cantaram as Janeiras a Sua Santidade o Papa Francisco, no Vaticano. Em 2018
foram recebidos na sede das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque pelo Secretário-geral António Guterres. Regressam agora à FLL dia 4 de outubro, à noite.

Entre a realidade e a ficção

Nuno Bruno Soares regressa à Galeria de Exposições da Fundação Lapa do Lobo para apresentar
“Entre a realidade e a ficção” – uma exposição de desenho e pintura.
Retomando a temática da exposição anterior feita na
Fundação Lapa do Lobo em março de 2014, surgem
de novo as formas da natureza, agora a carvão, pastel seco e pastel de óleo, em regra focando o pormenor, o bocado, num zoom que por vezes as coloca
entre a realidade e a ficção, entre a figuração e a abstração.
A exposição, com a habitual curadoria de Mariana
Torres, é inaugurada a 12 de outubro, às 21h30, e
conta com a presença do autor.

Coisas que são mais do que são – coleção para pais
Promovido pelo Projeto Alcateia – Serviço Educativo da Fundação Lapa do Lobo, “Coisas que
são mais do que são” é uma Oficina de teatro associada ao espetáculo “Coisas que não são”, sob
orientação da atriz Adriana Campos. É para pais, mães, avós, tios e outros interessados, com
lotação para 20 participantes.
“Uma Oficina exclusiva para pais curiosos (e não só!) e mães afoitas (ou sem ser!), com vontade de rechear
os bolsos de coisas que são (quase sempre) mais do que são”, como descreve a sinopse.
Tem a duração de 6 horas, repartidas por dois sábados. No dia 26 de outubro, das 10h00 às
13h00, acontece o módulo I. O módulo II está agendado para o dia 16 de novembro.
As inscrições estão abertas.
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agenda
| OUTUBRO |
6ª feira, dia 04:
NOANA: A FADA DA LAMEIRINHA
Apresentação do livro de Eurides Machado | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
CONCERTO
Grupo de Cavaquinhos da ACR Passilgueirense | Auditório Maria José Cunha, FLL | 22h00
sábado, dia 12:
ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO
Inauguração da Exposição de Nuno Bruno Soares| Galeria da Fundação Lapa do Lobo | 21h30
Sábado, dia 19:
AMOR E DESAMOR
Concerto de Rita Ruivo Marques | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
Sábado, dia 26:
COISAS QUE SÃO MAIS DO QUE SÃO – COLEÇÃO PARA PAIS (Módulo 1)
Oficina de Teatro com Adriana Campos | Auditório Maria José Cunha, FLL | 10h00

OUTROS TEMPOS

Angy na “Fonte Nova”

Lapa do Lobo-22 de julho 1956
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