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EDITORIAL 
 
Aldeia Cultural 
“Uma aldeia inteira para cada um”. 
É com esse mote que a Lapa do Lobo 
se prepara para receber o 1º Encontro 
Artístico “Lapa do Lobo: Aldeia 
Cultural”. Esta edição de “O Lobo” 
não se poderia excluir deste que é o 
primeiro grande evento cultural da 
aldeia, que tem a ousadia de, em três 
dias, promover mais de meia centena 
de eventos, envolvendo mais de uma 
centena de participantes. 
Com a abertura oficial marcada para 
as 18h00 de 6ª feira, dia 20 de julho, 
no Terreiro do Antunes, este 
Encontro Artístico prolonga-se até 
domingo, dia 22 de julho, quando 
subir ao palco, no Pátio da FLL, 
António Zambujo, que apadrinha o 
evento. Quem visitar a Lapa do Lobo 
nesse fim-de-semana, pode visitar e 
apreciar exposições, instalações, 
concertos, oficinas sobre as mais 
variadas temáticas, animação de rua, 
passeios, conversas, entre muitas 
outras intervenções artísticas que vão 
vincar a Lapa do Lobo como aldeia 
cultural. 
São boas notícias! 

Rui Fonte 

Lapa do lobo 
aldeia cultural 

1º Encontro artístico 

Nos dias 20,21 e 22 de julho a Lapa do Lobo será 
o palco do 1º Encontro Artístico. São três dias de 
festa, animação e cultura. A não perder! 

RASTREIOS 
 
No dia 7 de julho, durante todo o dia, todos 
os interessados em vigiar os fatores de risco, 
como colesterol, tensão arterial, glicémia e 
outros; fazer um teste de visão e aconselhar-
se sobre hábitos alimentares, pode fazê-lo no 
âmbito do projeto Lapa Saudável. 

IVAN OU A DÚVIDA 
 
Sónia Barbosa assina este trabalho, iniciado 
em 2015, a partir da de uma pesquisa de 
criação teatral sobre a obra de Fiódor 
Dostoiévski “Irmãos Karamázov”. “Ivan ou a 
dúvida” é o resultado da 1º fase do Projeto 
Karamázov. É no Dia 7 de julho, na FLL. 



	

	

	

	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A Não perder 
 

 

agenda 
 

| JULHO | 
 
 

sábado, dia 07: 
RASTREIO 
Projeto Lapa Saudável 
Local: Jardim de Infância da Lapa do Lobo 
 
 
sábado, dia 07: 
IVAN OU A DÚVIDA 
Projeto Karamázov 
de Sónia Barbosa 
Local: Pátio da Fundação Lapa do Lobo 
 
 
6ª feira, sábado e domingo, dias 20, 21 e 22: 
LAPA DO LOBO: ALDEIA CULTURAL 
Fundação Lapa do Lobo 
Contracanto Associação Cultural 
Câmara Municipal de Nelas 
Junta de Freguesia da Lapa do Lobo 
ADCL 
Local: Ruas e Lugares da Lapa do Lobo 

 
	

Lapa do Lobo: Aldeia Cultural 
 
VERTICAIS 
1. Vai estar no Roteiro Cultural 
2. Oficina de Clarinda Fonseca 
4. Instalação de Luís Antero 
5. Oficina de José Alberto Rodrigues 
6. Apadrinha Aldeia Cultural (apelido) 
7. Parceiros dos Canto e Encanto 
8. Vai orientar a Oficina “Supera-te!” 
9. Para passear a pedalar 
10. Autor de “Surreal festivo” 
11. Instalação no Terreiro das Lages 
13. Fundação Lapa do Lobo 
 
HORIZONTAIS 
3. À conversa sobre... 
7. Oficina de Tito Mouraz e Limamil 
12. Documentário sobre Lapa do Lobo 
13. Vai dar música no Jardim (apelido) 

TEMPO LIVRE 
Palavras Cruzadas “Aldeia Cultural” 

 

No dia 07 de julho, às 21h30, Sónia Barbosa 
apresenta no Pátio da FLL “Ivan ou a dúvida”, 
a partir da obra “Os Irmãos Karamázov”, de 
Fiódor Dostoiévski. Um trabalho que a 
encenadora encetou em 2015, onde se enquadra 
também a realização de Doutoramento em 
Estudos de Teatro, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 

			


