O Lobo

Boletim informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo
Ano 3º | número 17 | julho-agosto 2019

Bimestral |Distribuição gratuita

EDITORIAL
Música ao ar livre
O final de mais um ano letivo na
Fundação Lapa do Lobo, mesmo antes
do habitual abrandamento da oferta
cultural durante o mês de agosto, é
vincado por notas musicais. O cenário
escolhido para estas apresentações é o
Pátio da Fundação, que nos segundo e
terceiro fins-de-semana de julho
recebe dois espetáculos que, apesar de
distintos, têm a música como elo
comum.
No dia 13, ao final da tarde, os alunos
de Iniciação Musical, acompanhados
pelos membros do Grupo de Cordas
da FLL apresentam-se para exibir a
sua aprendizagem na Audição de
Final de Ano, com os instrumentos de
sopro, precursão e cordas a marcar o
ritmo do espetáculo.
Na noite de 20 de julho, João Gentil,
(acordeão) convida Rita Marques
(voz) e Franco Chirife (piano) para
uma agradável viagem sonora pela
América Latina e também por ritmos
portugueses, bem conhecidos de todos
nós. É a música a pautar o “Até breve”.
São boas notícias!
Rui Fonte

ConLatinidade
concerto
É no dia 20 de julho, no Pátio da Fundação. João
Gentil no acordeão e Rita Marques na voz,
acompanhados por Franco Chirife ao piano,
apresentam o espetáculo “ConLatinidade”, com
um repertório com inspiração latina, numa
viagem que nos transporta aos ritmos sul
americanos, mas também à música ligeira e
popular portuguesa.

Audição Final de Música

Dimitri ou o pecado

No sábado, dia 13 de julho, ao final da tarde,
o Grupo de Cordas da FLL e as turmas de
Iniciação Musical, coordenadas pela prof.
Carla Loureiro, fazem a audição final de mais
um ano letivo, numa apresentação do
trabalho desenvolvido ao longo do ano. Um
espetáculo para toda a família.

Sónia Barbosa volta ao palco da Fundação
para apresentar mais um trabalho a partir de
“Os irmãos Karamázov”, de Fiódor
Dostoiévski. Depois de já ter apresentado
“Ivan ou a Dúvida”, o espetáculo levado à
cena na noite de sábado, 6 de julho, centra-se
na figura de Dimitri Karámazov.

Exposição “Rostos do mundo”
No passado sábado, dia 29 junho, inaugurou-se na Galeria de Exposições da Fundação a
exposição de fotografia “Rostos do Mundo”, de Miguel Mesquita.
O autor, médico já aposentado, revelou que tem, desde há vários anos, uma enorme paixão
pela fotografia, não a considerando apenas um passatempo, mas sim um dos instrumentos de
parar
participação cidadã em várias causas. “Rostos do Mundo” – com fotografias captadas no
Brasil, Sahara Ocidental, Cabo Verde, Moçambique e Portugal – é composta por retratos de
pessoas tão diversas quanto as suas vidas.

BINGO LITERÁRIO: Leituras certeiras
No passado dia 19 de junho, o Auditório
Maria José Cunha foi palco do “Bingo
Literário”. Rui Fonte, coordenador da
Biblioteca da Fundação, e Bruno Cardina,
Professor Bibliotecário do Agrupamento
de Escolas de Nelas, sortearam os
números de Bingo, relacionando-os com
o Top 90 de vendas de livros em Portugal
nos últimos 5 anos em Portugal. À
medida que iam saindo os números,
mencionava-se qual o livro associado,
considerando a posição no top.
A acompanhar o jogo, o trio do Bingo –
Rui Pina (Guitarra); Nuno Carvalho
(acordeão) e Beatriz Falcão (Voz) –
brindava os presentes com alguns
momentos musicais relacionados com
alguns livros. O serão ditou dois
vencedores, a quem foram atribuídos o
Pequeno Cabaz Literário (para o
vencedor da “Linha”) e o Grande Cabaz
Literário (para o vencedor do Bingo).
Mas, no fim, todos ficaram a ganhar com
as partilhas sobre o livro e a leitura que o
Bingo Literário proporcionou.

Santo António
Na Lapa do Lobo
No dia 15 de junho, a
marcha de Santo António da
Lapa do Lobo saiu à rua
para mais um arraial
popular. As festividades
iniciaram com a cortejo da
marcha desde o Largo dos
Pinas até ao Terreiro das
Almas, onde apresentaram a
coreografia.
A festa seguiu noite dentro
com a banda “Bora lá”, com
a habitual sardinhada e a
ginja, da responsabilidade
da ADCL, e também com a
conhecida quermesse, a
cargo do Agrupamento de
Escuteiros de Canas de
Senhorim. Este ano, a
Marcha de Santo António
de Lapa do Lobo participou
no III Festival de Marchas
Populares no Município de
Nelas, que se realizou na
vila de Nelas, no dia 29 de
junho.
Os festejos deixam sempre o
desejo do arraial se repetir
para os próximos anos.

ECOS – Espaço. Corpo. Objetos
O Projeto Alcateia – Serviço Educativo da Fundação deu as boas-vindas às férias de verão, entre
os dias 1 e 5 de julho, com “ECOS – Espaço.Corpo.Objetos”. Uma oficina de malabarismo e
manipulação de objetos, criada e orientada por António Oliveira, da companhia Radar 360º.

agenda
| JULHO |
2ª a 6ª feira, dias 01 a 05:
ECOS – ESPAÇOS. CORPO. OBJETOS
Oficina criativa de malabarismos e manipulação de objetos | Auditório Maria José Cunha, FLL
sábado, dia 06:
DIMITRI OU O PECADO
De Sónia Barbosa | Pátio da Fundação Lapa do Lobo | 18h00
Sábado, dia 13:
AUDIÇÃO FINAL DE MÚSICA
Com Iniciação Musical e Grupo de Cordas da FLL | Pátio da Fundação Lapa do Lobo | 18h00
Sábado, dia 20:
CONLATINIDADES
Com João Gentil, Rita Marques e Franco Chirife | Pátio da Fundação Lapa do Lobo | 21h30

OUTROS TEMPOS

Baile na Vila Fonseca, no pátio da casa da mãe do “Americano”.

Lapa do Lobo-22 de julho 1956
®Fotografia de António Cândido Fonseca

