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EDITORIAL
Poesia

®Vitorino Coragem

Depois de se promover uma tertúlia
literária, em fevereiro, sobre o tema,
com a presença da poeta Inês Fonseca
Santos e do editor João Paulo Cotrim,
a poesia regressa à Lapa do Lobo e ao
Auditório da FLL, desta vez pela mão
(entenda-se, pela voz) do ator Pedro
Lamares, que nos traz o espetáculo “A
poesia é uma arma carregada de
futuro”.
Quando já nada se espera de pessoalmente
exaltante, mas se palpita e se continua
para cá da consciência...”
As palavras de Gabriel Celaya são o
mote para um recital que vem de Gil
Vicente e Camões aos autores nossos
contemporâneos. A noite promete ser
intensa, mas também livre, com
algum humor e numa lógica de
conversa, abrindo espaço para diálogo
com o público.
Poético é também o sentimento
patente nas fotografias de Arnaldo
Carvalho. Chama-se “Coordenadas” e
está patente na nossa Galeria até 24
de junho. A não perder.
São boas notícias!
Rui Fonte

RECITAL DE POESIA
COM O ATOR PEDRO LAMARES
A noite de 18 de maio será dedicada à poesia, com
um recital protagonizado por Pedro Lamares –
ator, encenador, formador. Cara conhecida da
televisão, presente em várias telenovelas e voz e
rosto do programa “Literatura Aqui”, da RTP 2.

BINGO!

À VOLTA DO MUNDO

Gritamos “Bingo!” quando acertamos no
livro certo ou descobrimos um autor que
começamos a ler, a devorar. Neste BINGO!
os números são livros. Os livros são canções,
poemas, excertos de histórias, memórias,
parábolas, tradições... Será 4ª feira, dia 19 de
junho, véspera de feriado do Corpo de Deus.

Para Rui Daniel Silva, andar pelo mundo
resultou numa coleção de textos e fotos, que
viram finalmente a luz do dia e estão agora
acessíveis no livro “Crónicas à volta do
mundo”, que será apresentado no Auditório
Maria José Cunha, na FLL, a 21 de junho,
pelas 21h30.

ELOS: Festival Literário de Nelas
O mês de março foi marcado pela 4.ª Edição do “Elos: Festival Literário de Nelas”, promovido
pela Rede de Bibliotecas de Nelas, da qual a Biblioteca da FLL é parte integrante. Entre
outras atividades, a Biblioteca da FLL promoveu a 4ª edição do “Sair da Gaveta: encontro de
escritores da região”, com Rita Canas Mendes, e o espetáculo “Descobrir Camilo”, dos Vítor
parar
Blue, que ditou o encerramento do Festival. Entretanto, já se programa a 5ª edição do Elos,
agendada para 2020.

Bate na madeira: Lendas e ilusões

No passado 6 de abril estreou, na Fundação Lapa do Lobo, o espetáculo "Bate na Madeira:
lendas e ilusões", com ilusões de José Pereira (Zé Mágico), música de Nuno Carvalho e lendas
contadas por Rui Fonte. "Bate na Madeira" é um espetáculo de identidade, histórias, lendas,
música, ilusões, lugares... Foi, acima de tudo, uma noite de partilha e de sentimento de pertença,
onde o imaginário comum uniu as pessoas ao redor das histórias que percorrem gerações.

Fado de Coimbra
Com o fado ao centro

O Fado ao Centro é um projeto cultural criado
em 2011 e dinamizado por músicos, que tem por
missão a divulgação do Fado de Coimbra.
Na sua 2ª visita ao Auditório da FLL, o Fado ao
Centro apresenta um espetáculo de música, onde
também poderá visionar os documentários
“Fado de Coimbra” e “Evolução da canção de
Coimbra”. Acontece dia 11 de maio, às 21h30.

Apresentação do livro

Espetáculo literário

Crónicas à volta do mundo

FOTO DR

BINGO!

moção do Fado de Coimbra, a nível nacio-

Ao longo dos últimos anos tem realizado
inúmeros espetáculos, de Norte a Sul do
país, em diversos tipos de eventos e festividades, assim como em algumas das
mais prestigiadas salas de espetáculos de
Portugal. No estrangeiro, tem vindo a realizar digressões em vários países, estando
previstas para o presente ano atuações
em: Cabo Verde, Canadá, Alemanha,
Holanda, Áustria e França.
Conta já com quatro álbuns editados,
tendo o segundo sido distinguido com o
Prémio “Edmundo de Bettencourt” para
o melhor disco de Fado de Coimbra 20102012 (atribuído em 2013 pela Câmara Municipal de Coimbra).
O Fado Ao Centro, foi distinguido, no
mesmo ano, pelo jornal Inglês The
Guardian, como “um dos 15 locais de visita obrigatória em Portugal” (http://www.
theguardian.com/travel/2013/mar/15/
portugal-holidays-city-breaks-beach), e

Uma estreia absoluta na FLL. “Bingo!” onde
“Crónicas à volta do mundo” relata as
nal e internacional.
A sua atividade
consiste, sobretudo,
na reaos números são livros. Sabe qual foi o livro
aventuras
e desventuras
por onde Rui Daniel
lização de Espetáculos de Fado de Coimbra
mais vendido em Portugal nos últimos 5 anos?
Silva, natural de Nelas, passou. Fala das suas
na Casa Fado ao Centro - o Centro Cultural /
E o 34º dessa mesma lista? Essas e outras
experiências
pelo
Sudeste Asiático, Médio
Casa de Fados,
em Coimbra, e um pouco
por
todo o país, assim
como além-fronteiras.
curiosidades no Bingo Literário da Biblioteca
Oriente,
América Central e ainda, um relato
Mais recentemente, foi enriquecida com a
da FLL, numa noite cheia de números, letras,
sobre a viagem de bicicleta desde o Gana ao
criação de uma Escola de Fado e Guitarra,
palavras, canções e emoções. Dia 19 de junho,
Benim.
e de uma Oficina
de Construção de Instrumentos.
às 21h30, no Auditório da FLL.
Dia 21 de junho, 6ª feira, às 21h30, na FLL.

KARAMÁZOV

ORIENTAÇÃO Sónia Barbosa

Maiores 16 anos
DA LITERATURA PARA OPÚBLICO-ALVO
TEATRO
HORÁRIO 18h30 – 21h30

®Luís Belo

DURAÇÃO 9 horas pelo Projeto
Uma oficina de Criação Teatral, promovido
LOTAÇÃO 16 participantes
Alcateia, a partir de Texto Literário, associada
ao espetáculo
LOCAL Auditório Maria José Cunha, FLL
“Dmitri ou o Pecado”. mais uma oficina integrada no Projeto
KARAMÁZOV, de Sónia Barbosa, cujo propósito é a pesquisa e
a criação teatral a partir da obra literária “Os Irmãos
Karamázov”, de Fiódor Dostoiévski. Dias 24, 25 e 26 de junho,
das 18h30 às 21h30, numa duração total de 9 horas de formação.
Inscreva-se!
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agenda
| MAIO |
sábado, dia 4:
COORDENADAS
Inauguração da Exposição de Arnaldo Carvalho | Galeria da FLL | 21h30
sábado, dia 11:
FADO DE COIMBRA: Espetáculo
Com os Fado ao Centro | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
sábado, dia 18:
A POESIA É UMA ARMA CARREGADA DE FUTURO
Recital de poesia com Pedro Lamares | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
5ª e 6ª feira, dias 23 e 24:
LABORATÓRIO ANIMATÉRIA
Ação de formação associado ao espetáculo “O Soldadinho” | Auditório Maria José Cunha, FLL | 18h30
sábado, dia 25:
O SOLDADINHO
Espetáculo de Teatro de Marionetas, Objetos e Formas Animadas | Auditório Maria José Cunha, FLL | 11h00
| JUNHO |
4ª feira, dia 19:
BINGO!
Espetáculo literário | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
sexta, dia 21:
CRÓNICAS À VOLTA DO MUNDO
Apresentação de livro de Rui Daniel Silva | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
3ª a 5ª feira, dias 25,26 e 27:
KARAMÁZOV
Oficina de Criação Teatral | Auditório Maria José Cunha, FLL | 18h30

OUTROS TEMPOS

Cortejo de Oferendas

Lapa do Lobo
®Fotografia de Fernanda Costa

