
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O UIVO  
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EDITORIAL	
	

“O	 Uivo	 do	 Lobo	 da	 Lapa	 não	 só	
protege	 os	 rebanhos	 e	 a	 população	
dos	 outros	 lobos,	 como	 agora	
também	contribui	para	transmitir	as	
notícias	à	comunidade”.	
Assim	 começava	 o	 editorial	 do	
número	1	de	“O	Uivo”,	há	exatamente	
um	 ano	 atrás.	 Pensamos	 que	 é	 a	
melhor	 forma	 de	 começar	 também	
este	segundo	ano.	
Depois	de	oito	edições,	seis	regulares	
bimestrais,	 e	 duas	 edições	 especiais	
(Santo	 António	 e	 5º	 Aniversário),	 a	
missão	 do	 Boletim	 Informativo	 da	
Biblioteca	da	Fundação	lapa	do	Lobo	
continua	 igual:	 transmitir	 à	
comunidade	 local	 o	 que	 de	 muito	
bom	 acontece	 na	 aldeia,	
especialmente	 de	 âmbito	 cultural	 e	
educativo.	 Obviamente,	 dá-se	
especial	 destaque,	 sempre	 que	
possível,	 às	 atividades	 da	 própria	
Biblioteca	da	FLL.		
Para	este	ano	de	2016,	brindamos	ao	
êxito,	 à	 satisfação	 e	 à	 competência	–	
três	 premissas	 	 sempre	 presentes	
nas	atividades	 da	Fundação	Lapa	 do	
Lobo.	 Mas	 brindamos	 também	 às	
pessoas,	 que	 foram,	 são	 e	 sempre	
serão	 o	motor	 principal	 de	 todas	 as	
ações	 desenvolvidas	 na	 Lapa	 do	
Lobo.	
“O	 Uivo”	 apresenta	 sempre	 as	
notícias	divididas	em	duas	partes:	
Na	 frente	escreve-se	 	 sobre	o	que	 se	
passou	 e,	 no	 verso,	 sobre	 o	 que	 se	
passará.	 Mas	 escreve	 em	 ambos	 os	
lados,	essencialmente,	sobre	pessoas,	
pois	 são	elas	que	 fazem	acontecer.	E	
são	elas	que	nos	vão	ler.	
“O	 Uivo”	 continuará	 a	 levar,	 de	 dois	
em	 dois	 meses,	 as	 notícias	 às	 suas	
gentes.	 Contem	 connosco	 para	 mais	
um	ano.		
São	boas	notícias!	

Rui	Fonte	

O que ficou 
do que passou em 2015 

O	ano	de	2015	foi	um	ano	cheio	de	atividades,	das	quais	se	destaca	o	5º	
Aniversário	da	inauguração	do	edifício-sede	da	Fundação	Lapa	do	Lobo.	
Foi,	 talvez,	o	momento	mais	 significativo	e	que	mais	pessoas	 juntou	nas	
diferentes	 iniciativas	 associadas	 ao	 evento.	 A	 FLL	 abriu	 as	 suas	 portas	
durante	 todo	 o	 fim-de-semana,	 entre	 9	 a	 11	 de	 outubro	 de	 2015,	 com	
muitas	 iniciativas	 a	 decorrerem,	 designadamente	 uma	 exposição,	 uma	
mostra	de	trabalhos,	uma	exibição	de	um	filme,	um	peddypaper	familiar,	
um	musical	e	até	porco	no	espeto,	reafirmando	a	importância	do	convívio	
e	da	confraternização	entre	as	pessoas	nas	atividades	da	FLL.	

OUTRAS MEMÓRIAS 
2015	foi	também	um	ano	de	concertos	magníficos,	desde	o	jazz	ao	Concerto	
de	Fim	de	Ano	e,	claro,	as	diferentes	Audições	do	Grupo	de	Iniciação	Musical	
e	 do	 Grupo	 de	 Cordas	 da	 FLL.	 No	 mundo	 editorial,	 destaque	 para	 as	
apresentações	dos	livros	“Gapyear:	levado	ao(s)	extremo(s)“,	e	“Eu	conheço-
te?	Jamais	te	conheci!”,	de	Carla	Tavares.	
	

A Galeria abriu portas à tradição, 
com a exposição “Sentidos da terra: 
rituais com máscaras em Portugal”, 
que marcou o primeiro momento 
do Tradicionalidades do Canto, da 
Dança e da Música. Este novo ciclo 
teve 5 momentos e contou com as 
participações de “Segue-me à 
Capela” no segundo momento. O 
terceiro foi protagonizado por 
Catarina Moura (voz), Luís Pedro 
Madeira (guitarra e cavaquinho), 
Manuel Rocha (violino) e Quiné 
Teles (percussão). O Grupo de 
Cordas da Associação Académica 
de Coimbra assinou o 4º momento. 
O Tradicionalidades encerrou o 
ciclo com o GEFAC e a peça "Amor 
Desgarrado" (Teatro Popular 
Mirandês). 

UM ANO DE TRADIÇÃO UM capítulo sobre... 

Apesar de se terem encetado outras 
iniciativas interessantes, como por 
exemplo o regresso do Conto e 
vírgula ou a Aventura Literária, o 
que mais marcou o trabalho 
desenvolvido pela Biblioteca da 
FLL foram as tertúlias literárias, 
que proporcionaram o contacto 
direto com autores de diferentes 
áreas ligadas à escrita. 
Esses encontros designaram-se de 
“Um capítulo sobre...” e pretende 
promover a reflexão sobre 
diferentes temas. No ano de 2015, 
houve três momentos distintos. Ou 
seja, três capítulos. O primeiro 
sobre música, com Gimba; o 
segundo sobre comédia, com Filipe 
Homem Fonseca e o terceiro sobre 
a palavra, com Pedro Paixão. 
 Leitor e livro do ano da BFLL 

O leitor com mais empréstimos de 2015 foi o 
Henrique José Carreira. 
Parabéns e continuação de boas leituras! 
O livro mais vezes emprestado em 2015 foi 
 “A sombra do vento”, de Carlos Ruiz Zafón. 
	



	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Para 2016 os desejos são... 
Para	o	novo	ano,	os	desejos	de	“O	Uivo”,	assim	como	de	todas	as	diferentes	atividades	e	valências	da	FLL,	
é	que	o	 trabalho	continue	neste	patamar	de	excelência	e	que	continuemos	a	nossa	missão	conjunta	de	
promover	 e	 dinamizar	 diferentes	 iniciativas	 de	 caráter	 cultural	 e	 educativo,	 organizadas	 pela	 própria	
FLL,	em	parceria	com	outras	entidades	ou	até	mesmo	protagonizadas	por	outras	 instituições	apoiadas	
pela	FLL.	
Acreditamos	 que	 a	 região,	 em	 especial	 os	 concelhos	 de	 Nelas	 e	 Carregal	 do	 Sal,	 é	 um	 polo	 de	
desenvolvimento	e	será	capaz	de	se	superar	durante	o	próximo	ano.	
2016	será	um	ano	de	criação	para	uns,	de	afirmação	para	alguns	e	de	confirmação	para	outros.	Por	isso,	
será,	com	certeza,	um	ano	de	satisfação	para	todos.	
	

agenda 

| JANEIRO | 
 

6ª feiras, dias 8,15,22 e 29: 
Lapa Saudável - Yoga 
 
Sábado, dia 16: 
Espetáculo Voz e Piano 
 
Sábado, dia 30: 
Rastreio Lapa Saudável 
Meditação com pais e filhos 
Workshop de comunicação 
 

| FEVEREIRO | 
 

5ª feiras, dias 4,11,18 e 25: 
Lapa Saudável – Capoeira 
 
Sábado, dia 13: 
Inauguração exposição “Táxis do mundo” 
 

Sábado, dia 20: 
Rastreio Lapa Saudável 
Cinema – A família Bélier 
 

Sábado, dia 27: 
Um capítulo sobre... BD, com Filipe Melo 
 

 
 
CURIOSIDADES 

Sabia que os gatos têm a sua impressão 
digital na ponta do nariz. Assim como 
nos seres humanos, cada gato tem a sua 
própria e única impressão digital. 
 
Provérbios 

"A lavoura de Janeiro, não a troques por 
dinheiro". 
 
"A água de Janeiro mata o onzeneiro". 
 
Saberes da terra 
Como nestes meses são frequentes as 
geadas, as plantas devem ser cobertas 
de noite. com esteiras, giestas, urzes, etc. 
Abrigam-se as galinhas do frio e da 
humidade, mantendo-se o solo das 
capoeiras seco e limpo. 
Quem ainda não podou as roseiras não 
deve deixar de o fazer agora. 

v v v	

Próximo uivo 
Em Março de 2016, “O Uivo”, como habitual, fará uma retrospetiva de alguns 
acontecimentos passados nos primeiros dois meses do ano e lançará um primeiro olhar 
sobre as iniciativas de março e abril da FLL. 

Biblioteca 

Na sequência dos capítulos 
iniciados em 2015, a Biblioteca 
da FLL convida Filipe Melo 
para Um capítulo sobre... BD. É 
na noite de 27 de fevereiro. 

Projeto Alcateia 

O Serviço educativo da FLL 
promove, a 30 de janeiro, de 
manhã e ao início da tarde, um 
encontro sobre meditação, para 
pais e filhos. No mesmo dia, a 
partir das 15h30, terá lugar um 
workshop sobre comunicação. 

Galeria 

Atualmente com a exposição 
“Quarto escuro”, resultante duma 
oficina de formação sobre 
fotografia, a Galeria irá inaugurar, 
em fevereiro, a exposição Táxis do 
Mundo: miniatura automóvel. 

LAPA SAUDÁVEL 

O projeto Lapa Saudável, para 
além das danças e dos 
rastreios, irá estrear duas 
novas modalidades: Yoga, 
todas as sextas-feiras de 
janeiro e Capoeira, todas as 5ª 
feiras de fevereiro. 


