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Pedro paixão na FLL

EDITORIAL
Mais um ano quase terminar.
De repente, estamos quase no final de
2015. Ou não terá sido assim tão de
repente? Teremos sentido o passar
dos dias, das semanas, dos meses,
aproveitando tudo o que de bom nos
traz o passar do tempo? Ou apanhanos sempre de surpresa a notícia de
que o tempo passa, de facto, a voar?
Por aqui, é ainda fresca a memória do
primeiro número de “O Uivo”. Na
altura, fazia-se a retrospetiva do
percurso de 2014 e avançavam-se
com as previsões para os primeiros
dois meses do ano. Neste número,
fazem-se as projeções para os dois
últimos meses do ano. No primeiro
número, davam-se as boas vindas a
2015.
Agora,
fazem-se-lhe
as
despedidas.

No dia 17 de outubro de 2015 o Auditório Maria José Cunha recebeu o escritor
Pedro Paixão para mais “Um capítulo sobre…” – um ciclo de tertúlias literárias
promovidas pela Biblioteca da FLL, sempre com um tema e convidado
diferentes.
O terceiro e último capítulo deste ano de 2015 versou sobre “a palavra”.
Pedro Paixão, escritor a viver atualmente em Santo António do Estoril, mas de
Abrunhosa do Mato, Mangualde, e com fortes raízes na beira alta, conversou
com uma plateia atenta e interessada, que encheu o Auditório da FLL.
Este capítulo teve a particularidade de ser transmitido, via internet, para todo
o mundo, através da Rádio Clube do Dão.
Depois de uma breve introdução ao tema por parte do escritor e de um
momento musical, seguiram-se algumas leituras, ainda sob os acordes de
piano. A noite seguiu num agradável diálogo entre Pedro Paixão e o público
presente. Encerra-se este primeiro ciclo de tertúlias de 2015, que abraçaram
os capítulos da música, comédia e palavra.
Para 2016 esperam-se novos temas, novas conversas e novos convidados. Em
Fevereiro, haverá “Um capítulo sobre... Banda Desenhada”, com a presença de
Filipe Melo.

“O Uivo” pauta-se pela proximidade
com as pessoas. É para elas, a grande
maioria habitantes da Lapa do Lobo
sem recurso a outros instrumentos de
informação, que o Uivo existe. Foi a
pensar assim que se escreveu durante
o ano inteiro. Será assim que se
continuará a pensar e a escrever.
Apesar de ser um Boletim Informativo
da Biblioteca da Fundação Lapa do
Lobo, o Uivo foi espreitando o que de
bom se faz em toda a Fundação Lapa
do Lobo, principalmente quando
acontece na aldeia da Lapa do Lobo.
Celebrámos com edições especiais os
festejos de Santo António e o 5º
aniversário do nosso edifício-sede. Em
breve, seremos nós próprios a festejar
um ano de existência. Por agora, ficam
as últimas notas de 2015.
São boas notícias!
Rui Fonte

Poemas e uma guitarra
No dia 07 de novembro, o Auditório Maria José Cunha esgotou a lotação para
ouvir “Poemas e uma Guitarra”, na voz do grandioso Vítor de Sousa, que
declamou poesia acompanhado à guitarra portuguesa pela não menos
grandiosa Luísa Amaro.
À semelhança do que aconteceu com Pedro Paixão, este espetáculo foi
também transmitido em direto, para todo o mundo, através da Rádio Clube do
Dão.
Durante aproximadamente uma hora, o público ouviu pela voz de Vítor de
Sousa poemas da autoria António Aleixo, Ary dos Santos, António Gedeão, Luís
de Camões, entre outros. Alturas houve em que a palavra deu lugar à música,
com Luísa Amaro a interpretar algumas músicas a solo. Um espetáculo único,
que terminou com a interpretação à guitarra de uma tema de Carlos Paredes.

OUTROS Eventos...
Entre os dias 13 e 17 de outubro, o Projeto Alcateia – Serviço Educativo da FLL apresentou “O incrível percurso no Vale dos lobos azuis”,
uma visita-oficina à Quinta Vale do Lobo, conduzida pela artista Marina Palácio. Nos dias 26, 28 e 29 de outubro, o mesmo Projeto
apresentou a ação de formação “O cinema e as crianças”, com orientação da jovem realizadora, natural de Canas de Senhorim, Margarida
Madeira. No dia 6 de novembro, os realizadores Vasco Sá e David Doutel estiveram na FLL, para conversarem com alunos de Nelas, Canas
de Senhorim e Carregal do Sal, sobre o seu filme "Fuligem" e outros, todos de realizadores portugueses, na iniciativa “Imagens que falam”
– uma parceria do Projeto Alcateia - Serviço Educativo da FLL com o Cine Clube de Viseu e a Associação Olho de Vidro.

Concerto de natal
Para celebrar o Natal de 2015, como tem sido habitual nos últimos anos, a
Fundação Lapa do Lobo convida todos os interessados para o Concerto de
Natal – um espetáculo a cargo da Sociedade Filarmónica de Cabanas de
Viriato, a ter lugar na noite de 19 de dezembro, pelas 21 horas, no Salão de
Festas da Associação Desportiva e Cultural Lapense (ADCL).
No final do espetáculo, a festa estende-se noite dentro com a oferta de
bolo rei e jeropiga, apelando ao convívio entre os presentes.

Quarto escuro na Biblioteca
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2 anos

Quarto escuro na galeria

PROJETO ALCATEIA

No dia 5 de dezembro a Galeria da FLL inaugura a Exposição “Quarto
Escuro”, uma mostra de fotografia experimental, resultado da Oficina
com o mesmo nome, coordenada por Tito Mouraz. Nessa exposição
vai ser possível compreender o percurso efetuado por dez formandos
ao longo das 20 horas de formação, tendo como objeto de inspiração
unha, FLL
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O Projeto Alcateia – Serviço Educativo

da FLL promove a Oficina de animação
“Animare”, para as tardes de 21 e 22
de dezembro. Com orientação de
Margarida Madeira, o público-alvo são
crianças entre os 6 e os 12 anos de
idade. É limitado a 16 participantes e
tem duração de 8 horas.

Foto: “Os Prisioneiros”, de Margarida Madeira

AUDIÇÃO DE NATAL

Como é habitual, dezembro é mês de
Audição de Natal dos elementos de
Iniciação Musical e do Grupo de Cordas
da Fundação Lapa do Lobo.
Este ano, o espetáculo será no Salão de
Festas da Associação Desportiva e
Cultural Lapense, na sexta-feira, dia 11
de dezembro.

Próximo uivo
A primeira edição de “O Uivo” de 2016 vai apresentar um balanço das atividades
de 2015 e lançar um primeiro olhar sobre mais um ano, que se espera rico e
enriquecedor, de iniciativas culturais e educativas para todos, como foi este que
está a terminar.

agenda
| NOVEMBRO |
Sábado, dia 14
Apresentação livro “Eu conheço-te?”
Sábado, dia 14
Cinema “Viagem à lua, number please?”
Sábado, dia 21:
Rastreio Lapa Saudável
| DEZEMBRO |
Sábado, dia 5
Inauguração exposição “Quarto Escuro”
Sexta, dia 11:
Audição de Natal
Sábado, dia 10
Cinema: As escolhas de Margarida
Madeira
Sábado, dia 19
Rastreio Lapa Saudável
Sábado, dia 19
v v v
Concerto de Natal
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