O Lobo

Boletim informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo
Ano 2º | número 8 | janeiro 2018

Distribuição gratuita

EDITORIAL

O povo que conta
O realizador Tiago Pereira, desafiado pela
Fundação Lapa do Lobo, encetou um novo projeto
na Lapa do Lobo, intitulado “O povo que conta”.

Histórias da Lapa do Lobo
Depois de terminarmos o ano de 2017
com um número especial de “O Lobo”,
onde se contou a incrível história de
José Miranda Pinheiro, iniciamos este
novo ano à procura de outras histórias
e personagens marcantes da aldeia da
Lapa do Lobo.
A ideia de recolher histórias e filmar
quem as testemunhasse remonta ao
ano de 2014, na altura em que se
editou o livro “O Lobo da Lapa”, que
tem como base entrevistas a algumas
pessoas ilustres da aldeia e aborda a
lenda que deu nome à Lapa do Lobo.
Nessa altura, percebeu-se a riqueza da
memória coletiva dos lapenses e das
suas histórias, não só pessoais como
também as que remetem para
contextos e ambientes do passado,
que ajudam claramente a perceber o
presente.
“O Povo que conta” serve para
registar todos esses testemunhos,
para que estes não se percam no
tempo e sejam herança cultural para
as novas gerações.
São boas notícias!
Rui Fonte

Leitor do ano

EXPOSIÇÃO

TERTÚLIA NA FLL

Já conhecemos o leitor que
mais livros requisitou na
Biblioteca da Fundação
Lapa do Lobo durante o ano
de 2017. É, aliás, uma leitora
e chama-se Maria Inês.

Foi inaugurada, no passado
dia 13, na Galeria da FLL, a
exposição de fotografia
“Lugares para Viagem”, de
Duarte Belo. Uma viagem a
não perder.

A próxima tertúlia literária
“Um capítulo sobre...” terá
como tema “As Redes
Sociais” e convida Miguel
Raposo e Catarina Miranda
para uma conversa informal.

O POVO QUE CONTA
Entre os dias 9 e 12 de janeiro, o
realizador Tiago Pereira andou pelas
ruas, lugares e casas da Lapa do Lobo, a
falar com alguns habitantes da aldeia,
para um novo projeto da Fundação Lapa
do Lobo intitulado “O Povo que Conta”.
A ideia é reunir o máximo de histórias
sobre a Lapa do Lobo, as suas vivências,
tradições e costumes, para realizar um
documentário.
Ouviram-se histórias de outros tempos,
carregadas de saudade, nostalgia e
emoção. Histórias comoventes, que nos
transportam no tempo, trazidas ao
presente pela voz das pessoas que as
viveram, que as sofreram, mas também
que as celebraram.

Histórias que já deixaram marca noutros
projetos de Tiago Pereira, como por
exemplo “O povo que volta a cantar”,
que o realizador assina na Antena 1. Ele
falou sobre este projeto no programa de
13 de janeiro. “O Povo que Conta” foi
também tema da rubrica do Jornal de
Letras, que saiu para as bancas no dia 17
de janeiro.
Esta semana foi apenas a primeira de um
projeto que terá vários momentos de
gravação. A próxima campanha de
trabalho está marcada para o final de
março e espera-se conversar com mais
habitantes da aldeia, para fazer de “O
Povo que conta” um projeto original,
com testemunhos de pessoas singulares.

A gravar as histórias da D. Angelina

A fotografar a D. Maria de Lourdes

À espera das bolas da D. Helena

Com a jovem Fernanda Costa, na FLL

Leitora do ano 2017
A Biblioteca da FLL tem o prazer de anunciar que a Leitora do ano 2017 é Maria Inês
Tavares Carreira, residente em Fiais da Telha. A jovem leitora, entusiasta do livro e da
leitura, foi quem mais requisitou livros na nossa Biblioteca. Parabéns e boas leituras!

Janeiras na FLL
No passado dia 13 de janeiro, a Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato visitou as
instalações da FLL para cantar as janeiras, num gesto que já tem sido hábito ao longo destes
anos. O Conselho de Administração e os elementos da equipa da FLL aplaudiram a iniciativa
e também cantaram: Novos anos, novos anos/ nós vamos a começar/ sabe Deus de hoje a um
ano/ quem as cá virá cantar. A equipa da FLL, embalada por estes versos, deseja a todos os
leitores de “O Lobo” um próspero ano novo.

Banda Filarmónica de Cabanas de Viriato

Na frente, os mais recentes elementos da Banda

TODOS OS SONHOS DO
MUNDO

Lugares para
viagem

O filme “Todos os sonhos do mundo”,
de Laurence Ferreira Barbosa, é o
próximo filme a projetar na FLL, em
parceria com o Cine Clube de Viseu.
O filme é uma coprodução entre
Portugal e França, conta com um
elenco de atores não profissionais e
tem assinatura, na banda sonora, do
português David Santos, mais
conhecido como Noiserv e que já
esteve na FLL a convite do Serviço
Educativo.
Pode assistir ao filme do dia 24 de
fevereiro, às 21h30, no Auditório
Maria José Cunha, na FLL.

“Lugares para Viagem” é uma
exposição de fotografia de Duarte
Belo, inaugurada a 13 de janeiro na
Galeria de Exposições da FLL. Esta
exposição faz parte de um projeto de
fotografia com a comunidade
intitulado “Os lugares do tempo”, do
qual fazem parte a Visita-Oficina
“Narrativas de luz e sombra”, para
alunos do secundário e a Oficina de
fotografia “Caçadores de Paisagem”,
para crianças e jovens dos 6 aos 15
anos, agendada para as férias de
Páscoa. Pode visitar a exposição até
dia 7 de abril.

Cartaz de “Todos os sonhos do mundo”

Galeria de exposições da FLL

A Não perder

agenda

“Um capítulo sobre... Redes Sociais”

| JANEIRO |
sábado, dia 13:
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA (Inauguração)
“Lugares para Viagem”
de Duarte Belo
Local: Galeria de Exposições da FLL
sábado, dia 27
CONCERTO MUSICAL
Coro Mozart
Local: Centro Cultural de Carregal do Sal

| FEVEREIRO |

O Auditório Maria José Cunha, na FLL, vai
receber Catarina Miranda, locutora da Rádio
Comercial, e Miguel Raposo, conhecido gestor
de influenciadores e autor do livro “Torna-te
um Guru das Redes Sociais” para a tertúlia
literária “Um capítulo sobre... Redes Sociais”.
Dia 17 de fevereiro, às 21h30.

TEMPO

sábado, dia 17:
“UM CAPÍTULO SOBRE... REDES SOCIAIS”
Tertúlia Literária
Com Catarina Miranda e Miguel Raposo
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL

Sábado, dia 24:
CINEMA
LIVRE
“Todos os sonhos do Mundo”
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL

Palavras cruzadas

HORIZONTAL
4. A nossa padroeira (2 palavras)
6. Dá nome a um terreiro
7. Nome de Quinta (3 palavras)
9. Fonte da...
11. Fundação Lapa do Lobo
12. A nossa aldeia (3 palavras)
VERTICAL
1. Terreiro das Almas
2. Paragem para andar na linha
3. Associação de teatro musical
5. Alojamento Local
6. Associação Desportiva
Cultural Lapense
8. Nome de rio
10. A Lapa do Lobo tem um
Comunitário

