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EDITORIAL 
 
Ano novo. 
Novidades e Antiguidades 
 
As doze passas, uma por cada 
badalada, não chegam para os desejos 
literários de 2019. 
O novo ano traz muitas novidades, 
mas mantém também muitas das 
iniciativas que têm fidelizado a 
população da Lapa do Lobo, adepta do 
livro, da leitura e da cultura. 
“O Lobo” é já uma antiguidade, com 4 
anos de existência, que vai registando 
as boas novas para memória futura. 
Na memória esperemos que fiquem as 
novidades que a Biblioteca oferece 
para estes primeiros dois meses do 
ano: “C.A.F.E. – Leituras partilhadas”, 
em estilo de Boletim, para espalhar as 
novidades, e não só, no ambiente 
informal dos Cafés, “Os dizedores”, 
leituras de poemas ou excertos de 
prosa que chegarão às pessoas através 
do email e os “Lidos e Achados”, para 
partilhar livros que são um achado. 
Há também o “Dr. Leitor” e o 
espetáculo “Bate na Madeira”, mas 
esses ficam para os próximos meses.  
São boas notícias! 

Rui Fonte 

LEITOR DO ANO 
Alexandre Ramos 

O leitor do ano de 2018 da Biblioteca da Fundação 
Lapa do Lobo, por ter requisitado mais livros 
durante o ano passado, é o Alexandre Ramos. 
A BFLL agradece e parabeniza não só a ele, mas 
toda a família. Para recordação, como é hábito, o 
vencedor recebeu o Diploma e um livro. 
Que 2019 seja um ano de muitas leituras. 

PARAR PARA LER  
 
Encerrámos o ano de 2018 com a oferta de 
contos para as pessoas lerem enquanto 
esperavam. 
Durante o mês de dezembro, todos puderam 
parar para ler os contos de Natal espalhados 
nas paragens do percurso do Serviço de 
Boleias da FLL. 

Um capítulo sobre... POESIA 
 
No dia 23 de fevereiro, às 21h30, podemos 
assistir à décima sessão de “Um capítulo 
sobre...” 
Com moderação de Hugo Amaral, a poesia é 
a temática que junta em palco duas 
personalidades de relevo na área: Inês 
Fonseca Santos e  João Paulo Cotrim. 
 



 

 

 

 

 

Parar para ler  

 

 

parar 

Tal como fora adiantado no último “O Lobo”, durante o mês de dezembro de 2018 a 
população de Nelas e Carregal do Sal podia parar para ler contos de Natal, de diversos autores 
portugueses, espalhados nos locais de paragem do Serviço de Boleias da FLL. 
 

Aconteceu no passado dia 16 de dezembro 
a apresentação do livro que reúne os 4 
melhores contos do Prémio Literário 
Albertino dos Santos Matias: melhor 
conto 2018. Foi o culminar da 1ª edição 
deste Prémio. A apresentação contou com 
a presença dos autores e dos jurados Carla 
Marques, Nuno Camarneiro, Fernando 
Pinto dos Santos, Carlos Torres e Rui 
Fonte, para além do público presente no 
Auditório. 
O livro da 1ª edição deste Prémio 
Literário reúne os 4 melhores contos a 
concurso, que nunca é demais referir: 
“Procura-se”, de Catarina Almeida 
“Um dia especial”, de José Filipe de Melo 
“Errar não é humano”, de Humberto 
Fonte 
“Cinco dedos”, de Catarina Fonseca. 
A tarde foi de partilha e discussão sobre a 
inspiração, o talento e o trabalho dos 
novos autores. 
O livro está disponível no edifício sede da 
Fundação Lapa do Lobo. 

Apresentação do livro 
Prémio Literário Albertino dos santos matias 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um capítulo sobre... poesia  

João Paulo Cotrim, 
escritor e editor, 
criador da Abysmo: 
uma editora de casos 
particulares. 

Inês Fonseca Santos, 
jornalista e escritora. 
Atualmente, é coeditora 
e coapresentadora do 
programa Todas as 
palavras (RTP3). 

Vão estar à conversa com Hugo Amaral na 
tertúlia “Um capítulo sobre poesia”, dia 23 de 
fevereiro, no Auditório Maria José Cunha, FLL.  

I love satie  

Joana Gama sobe ao palco do Auditório 
Maria José Cunha, na FLL, na noite de 
16 de fevereiro para um recital de piano 
onde explora a obra do compositor 
francês Erik Satie, intercalando-a com 
as peças de outros pianistas que o 
seguiram.. 

LAVOISIER: Concerto 

O duo formado por Roberto Afonso e Patrícia Relvas apresentam o seu trabalho na Fundação 
Lapa do Lobo no dia 09 de fevereiro, às 21h30. 

LEITURAS PARTILHADAS 

Numa edição bimestral, C.A.F.E. (Contos, 
Anedotas, Ficções e Escritos) é a recriação 
dos antigos folhetins, que irá desafiar 
periodicamente os frequentadores dos 
cafés da área de abrangência da FLL a ler 
em voz alta a atualidade literária, seja em 
forma de poema, prosa ou simples citação. 

C.A.F.E 

Há livros que são um achado e 
abandonam as estantes da 
Biblioteca da FLL, encontrando 
abrigo nas diferentes entidades 
acolhedoras desta iniciativa, para 
que possam ser achados, lidos e 
regularmente partilhados. 

REFIGURAÇÃO: exposição de Vítor Garcia 

Dia 12 de janeiro, às 21h00, inaugura na Galeria de Exposições da FLL a exposição Refiguração, 
de Vítor Garcia, com a presença do autor. A exposição fica patente até dia 25 de fevereiro. 

Falar em público: Workshop 

Entre 14 a 18 de janeiro, das 18h30 às 20h30, Carla Marques irá orientar um Workshop sobre 
como Falar em Público. A apresentação final está agendada para dia 19 de janeiro, às 21h30. 

Lidos e Achados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agenda 
| JANEIRO | 

sábado, dia 12: 
REFIGURAÇÃO 
Inauguração da Exposição de Vítor Garcia | Galeria da Fundação Lapa do Lobo | 21h00 
 
segunda a sexta-feira, dias 14 a 18: 
FALAR EM PÚBLICO 
Workshop com Carla Marques | Auditório da Fundação Lapa do Lobo | 18h30-20h30 

 
| FEVEREIRO | 

sábado, dia 09: 
LAVOISIER 
Concerto | Auditório da Fundação Lapa do Lobo | 21h30 
 
sábado, dia 16: 
I LOVE SATIE 
Recital de Piano com Joana Gama | Auditório da Fundação Lapa do Lobo | 21h30 
 
sábado, dia 23: 
UM CAPÍTULO SOBRE... POESIA 
Com Inês Fonseca Santos, João Paulo Cotrim e Hugo Amaral | Auditório da Fundação Lapa do Lobo | 21h30 

 

OUTROS TEMPOS 
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Lapa do Lobo, 19 de julho de 1970 

®Fotografia de António Cândido Fonseca 


