O UIVO

Boletim informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo
Ano 2º | número 13 | julho 2016

Bimestral | Distribuição gratuita

EDITORIAL

Lapa do Lobo

FUTEBOL e ARQUEOLOGIA
Esta edição de “O Uivo” orgulha-se
de estar vincada por sentimentos de
alegria e descoberta.
Alegria por Portugal passar o desafio
País de Gales e estar na final do
Euro2016. É já este domingo que
tentaremos ser Campeões Europeus.
À primeira vista, pela sua amplitude
mundial, poderá ser um fenómeno
que diz pouco sobre a Lapa do Lobo.
Todavia, o mundo inteiro é feito de
terras e pessoas, de lugares e dos
seus habitantes. Portugal nada seria
à escala mundial se não tivesse o
apoio local. E acreditamos que a
Lapa do Lobo apoia a nossa seleção
neste desafio final. Também os
Lapenses querem a taça do Euro
2016.
O sentimento de descoberta está
aliado ao sentimento de pertença e
identidade, por força dos trabalhos
de
investigação,
recuperação,
integração e valorização patrimonial
da Orca da Lapa do Lobo. O projeto
conta com o apoio da Fundação Lapa
do Lobo e tem duração de 3 anos,
sendo uma parceria entre Câmara
Municipal
de
Nelas,
Câmara
Municipal de Carregal do Sal, Centro
de
Arqueologia
(Uniarq)
da
Universidade de Lisboa (coordenada
pelo Professor Doutor SennaMartinez) e Faculdade de Ciências e
do Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa.
Poderá acompanhar os trabalhos na
conferência “A perdida Orca da Lapa
do Lobo, novas perspetivas um
século depois", proferia por SennaMartinez, dia 11 de julho, no
Auditório Maria José Cunha, FLL. A
entrada é livre.
São boas notícias!
Rui Fonte

À descoberta

OUTRAS Notícias

No âmbito do Projecto NeoMega “Neolitização e Megalitismo na Plataforma do
Mondego: investigação, recuperação, integração e valorização patrimonial” com
uma duração prevista de 3 anos, está a decorrer a 2ª fase de escavações
arqueológicas no sítio da Orca da Lapa do Lobo.
Este projeto conjunto dos Municípios de Nelas e de Carregal do Sal contempla o
prosseguimento do estudo de alguns novos monumentos megalíticos de ambos
os concelhos para que possam vir a ser integrados nos respetivos circuitos de
visita. Os trabalhos são liderados pelo Dr. Senna Martinez que, juntamente com a
sua equipa de 8 arqueólogos, estarão entre nós de 27 de Junho até 16 de Julho.
Dado o grande interesse para nossa aldeia em particular, mas também para a
região, este projeto tem o apoio da Fundação Lapa do Lobo.
Na Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo encontra-se disponível para consulta o
documento: “A Orca da Lapa do Lobo: A campanha 1” – Relatório Preliminar dos
trabalhos de 2015 da Orca da Lapa do Lobo.

Equipa de trabalho na Orca da Lapa do Lobo

Pensar Alto: Encontro da Oralidade
Aconteceu, no Auditório Maria José Cunha da FLL,
no dia 5 de junho a 6.ª Edição do "Pensar Alto, uma
atividade promovida pela Dra. Carla Marques –
responsável pelo Clube da Oralidade do
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.
Acolhida pela Fundação Lapa do Lobo desde o seu
inicio, esta edição foi sobre o tema "O lado escuro
do Homem" e contou com a participação de 13
alunos do 12.º Ano, que apresentaram com mestria
as suas dissertações sobre o tema. No final, houve
lugar a debate com a participação do público
presente.

No dia 25 de junho houve cinema ao ar livre, no Jardim Fundação Lapa do Lobo. Desta vez foi a película “Inside out: divertida
mente”, que animou a plateia que assistiu ao filme. O projeto Alcateia – Serviço educativo da FLL promoveu a RECANTAR:
Oficina de Canto Tradicional, onde os jovens inscritos trabalharam durante uma semana a temática das canções tradicionais,
sob orientação de Catarina Moura. No dia 1 de julho houve lugar à apresentação final, onde se mostraram as aprendizagens e
competências adquiridas ao longo da semana. Ainda está patente na Galeria da FLL a exposição "Anamnesis" de Gonzalo
Bénard.

Empreendedorismo NA FLL
Esta semana, entre 4 e 8 de julho, a Fundação Lapa do Lobo acolhe a Semana do Empreendedorismo,
organizado e orientado pela The Daring Team – uma associação sem fins lucrativos criada por 3
amigos que partilhavam a mesma paixão: inspirar proativamente a ação e apoiar pessoas e
organizações a potenciarem as suas ideias e competências, através da partilha de ferramentas e
metodologias inovadoras com enfoque no saber fazer. Tem como público alvo alunos do 11º e 12º
anos dos Agrupamentos de Escolas de Nelas, Canas de Senhorim e Carregal do Sal
Já na sua 4ª edição, a semana do empreendedorismo tem a sua apresentação final, aberta ao público,
no dia 9 de julho, às 15 horas.

2º Encontro de dança
da Fundação Lapa do Lobo
À semelhança do ano anterior, o ano letivo das Danças de Salão do
Projeto Lapa Saudável termina em ambiente festivo. O 2ºEncontro de
Dança da FLL pretende ser isso mesmo: um encontro festivo e
descontraído entre entusiastas da dança e das coreografias em
diferentes ritmos: tango, valsa, bachata, salsa e kizomba. A par dos
formandos das Danças de Salão do Projeto Lapa Saudável, teremos
como convidados alguns alunos e professores da Oeiras Dance
Academy. Este Encontro contará também com música ao vivo,
interpretada por Nuno Carvalho. É dia 16 de julho, às 21h30, no pátio da
Fundação Lapa do Lobo.

agenda
| JULHO |
sábado, dia 9:
Apresentação final
Semana do Empreendedorismo
2ª feira, dia 11:
Conferência:
A perdida Orca da Lapa do Lobo
6ª feira, dia 15:
Concerto Jazz
Santar Jazz&Blues Big Band
Sábado, dia 16:
2º Encontro de dança
da Fundação Lapa do Lobo
v

v

v

CURIOSIDADES
Este ano de 2016 é a segunda vez que a
seleção de Portugal chega à final de um
Campeonato Europeu, depois de
derrotar o País de Gales nas meiasfinais. A primeira final foi em 2004.
Portugal era anfitrião e perdeu a final,
no Estádio da Luz, para a Grécia.

Provérbios
Conferência

Quem no verão colhe, no inverno come.

Orca da Lapa do Lobo

No verão ardem os montes e secam as
fontes.

No dia 11 de julho, pelas 18h30, no
Auditório Maria José Cunha, FLL,
o Dr. Senna Martinez vai proferir
uma conferência sobre “A perdida
Orca da Lapa do Lobo, novas
perspetivas um século depois”.
A entrada é livre.

Saber da terra

Próximo uivo
“O Uivo” regressa em setembro. Depois de um abrandamento nas atividades da FLL
durante o mês de agosto, faremos uma previsão das atividades educativas e culturais na
Lapa do Lobo agendadas para o último quadrimestre de 2016, destacando, obviamente,
os meses de setembro e outubro.

No jardim, aparar, sachar e mondar as
relvas, as quais precisam de ser regadas
abundantemente (2 ou 3 vezes por dia).
Na horta, as regas são de grande
importância neste período, e devem ser
efetuadas à tarde e de acordo com as
necessidades das plantas.
No pomar, continuar com a defesa
contra o pedrado das macieiras,
nespereiras e pereiras.
No campo, é tempo da ceifa e da
debulha, como principal atividade.

