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Sábado, dia 1:
CINEMA AO AR LIVRE
“O Principezinho”

Sábado, dia 8:
RASTREIO
Lapa Saudável

O Lobo
Boletim informativo
da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo

Sábado, dia 15:
AUDIÇÃO FINAL DE ANO

Grupo de Cordas e Iniciação Musical da FLL

PASSAGEM DE MODELOS
com roupa reutilizada
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2ª feira, dia 17

UM SANTUÁRIO NO NEOLÍTICO
A Orca da Lapa do Lobo (c. 5000-3000 a.C.)
Conferência de João Carlos de Senna-Martinez

A NÃO PERDER

Sexta-feira, dia 28:
“QUEM QUER DANÇAR COM A JOANINHA”

QUEM QUER DANÇAR COM A JOANINHA
História dançante

Grupo de Dança da Fundação Lapa do Lobo

O Grupo de Dança da FLL apresenta, em parceria com a
Biblioteca da FLL, o espetáculo de dança “Quem quer
dançar com a Joaninha”, no dia 28 de Julho, 6ª feira, às 22
horas no pátio da Fundação Lapa do Lobo.

EDITORIAL
“Agosto para o receber”
A edição de julho/ agosto do Boletim Informativo da
Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo (BFLL) tem sempre
duas caraterísticas marcantes. Por um lado, dá continuidade
à transmissão das atividades que aconteceram na aldeia da
Lapa do Lobo, através das iniciativas da FLL. Por outro lado,
prepara os leitores para uma pausa, já caraterística nesta
instituição, durante o mês de agosto. Para trás, em junho,
ficou o arraial e as Marchas de Santo António. Para a frente
está a Audição de Final de Ano do Grupo de Cordas e
Iniciação Musical da FLL e, mesmo para terminar o mês de
julho, está a preparar-se a história dançante “Quem quer
dançar com a Joaninha”, pelo Grupo de Dança da FLL. É a
última atividade, antes do abrandamento das iniciativas
culturais e educativas da FLL.
Porém, isso não equivale ao encerramento da FLL, que
continua de portas abertas para quem a queira visitar e
usufruir do Espaço Cibernético, da Biblioteca, da Galeria e do
magnífico pátio com vista para a Serra da Estrela. Se agosto
é, por norma, mês de férias, aproveite o tempo livre e visite
a Fundação Lapa do Lobo, com a família, amigos ou mesmo
sozinho, pois continuamos com propostas culturais
interessantes e razões de sobra para nos visitar, quer seja
pela primeira vez, quer seja para, quem sabe, mostrar a
alguém a FLL. Estamos à sua espera.
São boas notícias!

Rui Fonte

Santo António

Contos de fole

marchas e Arraial Na Lapa do Lobo

“O Charlatão”
Terminou a primeira fase da aventura de “O Charlatão”
pelas ruas e lugares dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal,
com especial paragem na freguesia da Lapa do Lobo, que
contou com duas atuações.
Ao longo de duas semanas, Rui Fonte – coordenador da
Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo –, na companhia de
Nuno Carvalho (acordeonista, músico dos 2you) vestiu a pele
de um vendedor da banha da cobra, numa inspiração e
homenagem a Miguel Torga, autor do conto “O Charlatão” e
a Sérgio Godinho e José Mário Branco, autores de uma
canção com o mesmo nome.

No passado dia 17 de junho saíram à rua, pelo 6.º ano
consecutivo, as Marchas de Santo António da Lapa do Lobo.
Numa parceira entre a Comissão Organizadora das
Marchas de Santo António (composta por: Catarina Fonseca
e António Loureiro), a ADCL e a Junta de Freguesia de
Lapa do Lobo, à qual a FLL se associou, o Terreiro das
Almas foi pequeno para os mais de meia centena de
marchantes que trajados a rigor dançaram sob o tema “O
Amor”. A festa começou com o Grupo Cordas e Cantus da
Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, seguindo-se o
desfile da Marcha e o fogo de artificio. A noite continuou com
a Banda Tempo que encerrou o arraial.

Também aconteceu
Na Fundação Lapa do Lobo
AQUI HÁ LOBO…
No dia 27 de maio, o espetáculo “Descobridores” foi
apresentado especialmente para as famílias, integrado no
projeto “Aqui há Lobo | Festa para a família”, que celebra o
Dia Mundial da Criança, este ano com um programa
dedicado às marionetas

Vai acontecer na fll
AUDIÇÃO FINAL DE ANO
GRUPO DE CORDAS E INICIAÇÃO MUSICAL DA FLL

No próximo dia 15 de julho o Grupo de Cordas e as
turmas de Iniciação Musical da Fundação Lapa do Lobo
irão apresentar a Audição de Final de Ano. Será à noite, no
pátio do edifício sede da FLL e haverá lugar a uma passagem
de modelos, com vestuário de material reutilizado,
promovido pelo Ateliê das Artes da FLL.

adivinha
É uma caixinha
de bem querer.
Não há carpinteiro
Que a saiba fazer.
(Solução: no próximo “O Lobo”)
(Solução do número anterior: A abelha)

7ª EDIÇÃO DO “PENSAR ALTO: Encontro da
Oralidade”, promovido pelo Clube da Oralidade do
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal. Foi no dia 03
de junho, no Auditório Maria José Cunha, na FLL e teve
como tema: “Mas, para que me serve isto afinal? – Reflexões
sobre a inutilidade”.

SABER POPULAR
Semeei salsa ao reguinho,
Hortelã daquela banda.
Não se podem ter amores
Do jeito que o mundo anda.

