agenda
| MAIO |

6ª feira, dia 19:
“UM HOMEM DE PALAVRA”, de Jorge Branquinho
Lançamento livro

Sábado, dia 20:
CONTA-ME COMO FAZIAM

Oficina de arqueologia experimental: olaria pré-histórica
1ª parte

CESARINY| Pintura e cinema

Oficina Descobrindo o cinema
Inauguração da exposição e exibição do filme

Sábado, dia 27:
AQUI HÁ LOBO

O Lobo
Boletim informativo
da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo

Festa para a família

| JUNHO |

Bimestral | Distribuição gratuita

Sábado, dia 03:
CONTA-ME COMO FAZIAM

Oficina de arqueologia experimental: olaria pré-histórica
2ª parte
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Sábado, dia 17:
SANTO ANTÓNIO: Marcha e arraial populares
6ª feira, dia 30:
O CORPO NA PAISAGEM

Oficina de Dança Contemporânea:
Apresentação final
A NÃO PERDER

O LOBINHO DA LAPA
Livro + Exposição

“O Lobinho da Lapa” é um conto infantil, de ficção,
inspirado na lenda da Lapa do Lobo. Pode adquirir o livro
no edifício-sede da FLL. Também pode visitar a exposição
na Galeria da FLL até 18 de maio de 2017.

EDITORIAL
“Memórias e identidade”
O mês de maio não poderia começar melhor, com o
lançamento do livro “O Lobinho da Lapa” – um conto infantil
baseado na lenda da Lapa do Lobo.
A edição ficou a cargo da ECM – Edições Convite à Música,
numa parceria com a Fundação Lapa do Lobo. Para além do
livro em si, em formato físico, esta obra também dá acesso a
uma página do youtube, com três vídeos diferentes. O
primeiro vídeo é a história de “O Lobinho da Lapa” em 3D; o
segundo é a música “O Lobinho Assustador”, criada
propositadamente para o livro, também com animação 3D.
Por último, no terceiro vídeo, as pessoas têm oportunidade
de cantar a música em formato karaoke.
No dia de apresentação do livro, que decorreu no Auditório
Maria José Cunha, também se inaugurou a exposição “O
Lobinho da Lapa”, constituída por 17 painéis ilustrados que
contam a lenda da Lapa do Lobo, atestando que as memórias
e a identidade coletiva se devem preservar, a partir de todas
as idades.
Na memória de todos, ficará, sem dúvida, a visita do Senhor
Presidente da República, Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa,
à Fundação Lapa do Lobo.
De memórias também se fazem os “Contos de fole” e “O
Contador de histórias”. Dando voz a histórias que nos
remetem para o imaginário dos antepassados, são duas
atividades que, com certeza, vão dar que falar... e que ler!
São boas notícias!

Rui Fonte

LIVRA-TE

Presidente da república

Mercado de troca de livros

Visitou a Fundação lapa do Lobo
A Fundação Lapa do Lobo teve a honra de ser visitada
pelo Senhor Presidente da República, Prof. Dr. Marcelo
Rebelo de Sousa, no último dia 3 de Abril.
Foi um dia inesquecível não só para todos os que
trabalham e colaboram com a Fundação Lapa do Lobo,
como também para todos os lapenses que em grande número
se juntaram ao acolhimento ao Sr. Presidente da República.

O Jardim Fundação Lapa do Lobo foi o local escolhido
para a 1ª edição do “Livra-te: mercado de troca de livros”, que
aconteceu na manhã de sábado, dia 22 de abril. Inserido no
“Elos de Leitura: Festa literária de Nelas”, organizado pela
Rede de Bibliotecas de Nelas, foi uma oportunidade para os
participantes se libertarem dos livros, usados ou novos, que
já não queriam para si e que puderam trocar por outros,
através de uma “moeda de troca” criada propositadamente: o
capitular.

Santo António

Contos de fole

Na lapa do lobo

Leituras de rua

Em mês de Santos Populares, a Lapa do Lobo dá
continuidade a uma tradição recentemente recuperada e
que começa a fazer parte do calendário anual dos lapenses
e de quem visita a nossa aldeia.
Este ano, o arraial popular, com desfile da Marcha de
Santo António, será no sábado, dia 17 de junho.
Uma festa a não perder, que enche de cor, brilho e
música as ruas da Lapa do Lobo.

Durante o mês de maio, é possível que seja surpreendido
no meio da rua por um “vendedor da banha da cobra”. Os
“contos de fole” transportam, ao som do acordeão, “O
Charlatão”, um personagem retirado de um conto de Miguel
Torga, que tudo fará para vender o que traz no baú, que não
são mais nem menos do que... histórias.

adivinha
Quem é o animal que voa
Sem tripas nem coração
Que dá luzença aos mortos
E aos vivos consolação?
(Solução: no próximo “O Lobo”)
(Solução do número anterior: A batata)

SABER POPULAR
O manjerico comprado
Não é melhor que o que dão.
Põe o manjerico ao lado
E dá-me o teu coração.
Fernando Pessoa

