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EDITORIAL
Regresso adiado
Infelizmente a Covid-19 ainda está
presente nas nossas vidas. Enquanto
se aguarda a confirmação do pico da
segunda vaga, vemos os que nos são
próximos, ou mesmo nós próprios, a
ser atingidos por este vírus que está a
afetar milhões e milhões de pessoas
em todo o mundo.
Na Fundação Lapa do Lobo tentamos
manter o ritmo de trabalho e
continuar a prestar os serviços que
nos são possíveis.
Abraçamos o lema “Cultura segura” e
estamos a preparar novas propostas
culturais, preservando a segurança e o
bem-estar do público.
Por enquanto, recordamos, já com
alguma nostalgia, as iniciativas
enquadradas na celebração do 10º
aniversário da Fundação Lapa do
Lobo.
Apesar das limitações impostas, foi
possível realizar todas as atividades
previstas, desde a Sessão Solene à
Radionovela. Estes dois eventos
podem ser vistos no canal de youtube
da Fundação Lapa do Lobo.
Espreite... e comente!
São boas notícias!
Rui Fonte

O filme
10º aniversário da FLL
"10 anos, 10 testemunhos” é o filme
comemorativo do 10.º Aniversário da Fundação
Lapa do Lobo, produzido pela Go-to e realizado
por José Cunha. O filme conta com os
testemunhos de André Alves, António Costa, Ana
Isabel Carvalho, Ana Cláudia Carvalho, Mimi
Fontes, Maria João Marques, António José
Cunha, Olga Cardoso, Gabriela Leal, José Batista,
Anabela Batista e filhos, Sónia Barbosa, Tito
Mouraz e Adriana Campos, que testemunharam
sobre as vivências na Fundação Lapa do Lobo ao
longo dos 10 anos.
O filme pode ser visto no canal de Youtube da
Fundação Lapa do Lobo.

FADO AO CENTRO
Inserido nas comemorações do 10.º aniversário da FLL, no passado dia 17 de outubro o
Auditório Maria José Cunha recebeu o Concerto “Fado Cruzado”.
Fado de Coimbra na voz de João Farinha e fado de Lisboa pela voz de Carolina Pessoa num
cruzamento muito feliz que resultou num magnifico espetáculo.
Na guitarra portuguesa estiveram Hugo Gamboias e Luis Barroso e na viola Luis Santos.

apresentação do livro da 2º edição
PLASM: melhor conto 2020

Na passada 6ª feira, dia 23 de outubro de
2020, apresentou-se no Auditório Maria
José Cunha, o livro da 2ª edição do Prémio
Literário Albertino dos Santos Matias
(PLASM): melhor conto 2020. Este Prémio
é uma iniciativa a Biblioteca da Fundação
Lapa do Lobo (FLL), que enquadrou esta
iniciativa nos festejos do 10º aniversário da
FLL.
A apresentação contou com as presenças
dos autores cujos contos fazem parte do
livro e dos membros do júri desta edição. Na
plateia, para além de familiares e amigos dos
autores, estavam os vencedores da edição
anterior.
A noite teve como anfitrião Rui Fonte,
coordenador da Biblioteca da FLL, que,
depois de uma receção musical dos
PianoSax, apresentou o Prémio e todos os
intervenientes. De seguida, Carlos Torres,
Presidente da Administração da FLL, apre-

sentou a FLL, abordando a sua missão
cultural no apoio à criação artística, neste
caso, literária. Marta Coelho, jurada do
PLASM e neta de Albertino dos Santos
Matias, fez uma breve intervenção sobre a
vida e obra do seu avô. Seguiu-se uma
breve conversa entre Rui Fonte e João
Oliveira, autor de “Igualdo”, o conto
vencedor. Carla Marques, jurada, fez uma
intervenção sobre os contos presentes no
livro. Depois de outro momento musical
protagonizado pelos Piano Sax, todos os
autores tiveram oportunidade de discursar
acerca dos seus próprios contos,
motivações e inspirações que os levaram a
participar. Rita Canas Mendes, jurada,
terminou as intervenções com o seu ponto
de vista acerca do lado criativo dos contos e
a perspetiva editorial dos mesmos.
A noite terminou com uma última atuação
dos PianoSax e de uma breve conversa e
troca de contactos e autógrafos entre os
presentes.

Eu sou lobo
parar

No dia 24 de outubro de 2020, à tarde, o Projeto Alcateia – Serviço
Educativo da FLL apresentou o projeto “Eu sou Lobo”, que se
desdobrou numa oficina de ilustração e na apresentação do livro “Eu
sou lobo, o rei da floresta portuguesa”, editado pela Imprensa NacionalCasa da Moeda e pela Pato Lógico, com texto de Ricardo J. Rodrigues
e ilustrações de Susana Diniz e Pedro Semeano (Adamastor).

Radionovela “A Lapa”
Pela equipa da fundação lapa do lobo
A apresentação da Radionovela “A Lapa” aconteceu no passado dia 24 de outubro,
encerrando os festejos do 10º aniversário da Fundação Lapa do Lobo (FLL).
Uma emissão a fazer lembrar os folhetins radiofónicos dos anos 70 do séc. XX, realizada
ao vivo para uma plateia que lotou, dentro das normas da DGS, o Auditório Maria José
Cunha, e transmitida nas Redes Sociais da FLL e na Rádio Clube do Dão.

Protagonizada pela própria equipa de colaboradores da FLL, a Radionovela “A Lapa”,
escrita e com dramaturgia de Rui Fonte, conta a história da população da Lapa do Lobo
que, com a missão de procurar um lobo avistado nas proximidades, se deixa surpreender
pela lapa: a pedra que dá nome à aldeia.
Sob o mote de “A Lapa não é para qualquer lobo”, todos os participantes se envolveram
na produção e na execução do espetáculo, tornando a noite bastante singular, pois foi a
primeira vez que a equipa da FLL subiu a palco em conjunto, oferecendo um brilho
diferente às celebrações do 10º aniversário.

A noite foi de emoção, de comoção e de aplausos a Mariana Torres, Simão, Sónia Simão,
Ana Lúcia Figueiredo, Rui Pina, Arminda Martins, Ricardo Ribeiro, Isabel Amaral e
Rui Fonte, que, mais habituados a estar na organização prévia dos espetáculos, longe
dos holofotes, foram os protagonistas da ação, sendo aplaudidos por todos os que
tiveram oportunidade de assistir.

PARABÉNS À FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO

Dia 9 de outubro, em que se inaugurou o edifício-sede, marca a celebração do aniversário da Fundação Lapa do Lobo, que em
2020 cumpriu 10 anos de existência. Parabéns a todos, Administração, equipa, mas principalmente ao público que nos visita.

SUGESTÃO DE LEITURA
PRÉMIO LITERÁRIO
ALBERTINO DOS SANTOS MATIAS
Melhor conto 2020
de João Oliveira, Paula Rabaça, Filipe J.
C. Santos, José Filipe Melo, João
Albano Fernandes, José António
Pereira, Miguel Gomes.
Edição ou reimpressão: 2020
Editor: Fundação Lapa do Lobo
Idioma: Português
Dimensões: 21 cm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 104 pág.
SINOPSE:

“A publicação desta obra, com os
melhores contos candidatos ao PLASM melhor conto 2020, acontece no 10º
aniversário da Fundação Lapa do Lobo,
reafirmando a sua missão de promover
atividades e iniciativas culturais e
educativas diferenciadas. A publicação
de um livro é sempre um sinal de
vivacidade e verdadeiro entusiasmo
pela cultura feita pelas pessoas e com as
pessoas - algo que a Fundação Lapa do
Lobo sempre privilegiou, desde a sua
criação até aos dias de hoje".

