
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O Lobo 
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EDITORIAL 
 
Quem conta um conto... 
Não só lhe acrescenta um ponto, como 
se habilita a ganhar uma viagem a 
uma capital europeia e a ver editado o 
seu conto naquele que será a 1ª 
coletânea de contos do Prémio 
Albertino dos Santos Matias: melhor 
conto 2018. 
Vivemos num tempo em que muito se 
discute sobre o acesso ao 
conhecimento, ao livro e sobre os 
hábitos de escrita e leitura em 
Portugal e no mundo. As Redes 
Sociais encabeçam a lista de prováveis 
influenciadores, apesar de ainda se 
desconhecer se pelo lado bom se pelo 
lado mau. Se é certo que afastam os 
indivíduos dos livros, também é 
verdade que é nas Redes Sociais que 
eles mantêm algum contacto com a 
realidade e com a narrativa do mundo. 
Discussões à parte, esta edição de “O 
Lobo” reforça a iniciativa da FLL que 
visa proporcionar aos escritores da 
região uma oportunidade para revelar 
o talento na escrita. É só gostar de 
escrever... e concorrer. 
São boas notícias! 

Rui Fonte 

PRÉMIO LITERÁRIO 
ALBERTINO DOS SANTOS MATIAS 

Já é conhecido o Júri do Prémio Literário 
Albertino dos Santos Matias: melhor conto 2018, 
promovido pela Fundação Lapa do Lobo. 
Aceitam-se originais até finais de junho. 

O POVO QUE CONTA 
 
Terminaram no passado mês de abril as 
gravações para o documentário do realizador 
Tiago Pereira “O Povo que conta”. 
Ao todo, o realizador conversou com mais de 
duas dezenas de pessoas, que lhe contaram 
histórias sobre a Lapa do Lobo. 

CANTEIRO DAS PALAVRAS 
 
A Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo 
celebrou o Dia Mundial do Livro, dia 23 de 
abril, a semear palavras. Uma iniciativa que 
juntou diferentes públicos no concelho de 
Carregal do Sal, depois do sucesso que teve 
junto da população do concelho de Nelas. 



	

	

	

	

	

CANTEIRO DAS PALAVRAS 
No passado dia 23 de abril, a Biblioteca da 
Fundação Lapa do Lobo celebrou o Dia 
Mundial do Livro a semear palavras, 
através da iniciativa “Canteiro das 
palavras”, que juntou diferentes gerações, 
num compromisso pessoal com as palavras, 
a terra e a natureza. 
Depois do sucesso do “Canteiro das 
palavras” realizado no âmbito do “Elos: 
Festa Literária de Nelas”, que envolveu 
cerca de duas centenas de participantes, o 
Dia Mundial do Livro foi a razão que levou 
à repetição da iniciativa, desta vez para 
novos públicos. 
A manhã foi passada junto dos alunos com 
Currículo Específico Individual, na Escola 
Secundária de Carregal do Sal e na Escola 
Básica Nuno Álvares, com a colaboração do 
Departamento de Educação Especial e a 
companhia de alguns elementos da 
Universidade Sénior de Carregal do Sal. 
 

À tarde, a sementeira poética aconteceu na 
própria sede da Universidade Sénior de 
Carregal do Sal, com a forte presença dos 
seus alunos. 
Em todos os locais foi possível ler poemas 
sobre a árvore, o ambiente e a natureza; 
cantar a canção “Canteiro das palavras”, 
composta propositadamente para o efeito, 
cujo refrão anunciava: Com a terra/ Tenho 
esta aliança/ Ao semear a esperança. 
A proposta feita aos participantes era 
alterar a letra da canção, com ideias de todos 
os intervenientes, de modo a inspirá-los a 
escrever as suas mensagens num papel 
especial, com sementes prontas a brotar e a 
ganhar vida. 
Daqui a algumas semanas, será possível 
passar pelos canteiros das palavras e ver 
floridas as palavras, os poemas e desenhos 
semeados numa feliz comunhão com a terra, 
o livro e o ser humano. 
 

O	“Canteiro	das	palavras”	no	AE	Carregal	do	Sal	 O	“Canteiro	das	palavras”	na	US	Carregal	do	Sal	

ENCONTROS DA EDUCAÇÃO 
E DO PENSAMENTO  
	Entre os dias 26, 27 e 28 de abril, o Projeto 
Alcateia – Serviço Educativo da FLL 
promoveu a 2ª edição dos “Encontros da 
Educação e do Pensamento”. Sob o 
desígnio da criança e da liberdade, 
destaca-se a última conferência, com 
Álvaro Laborinho Lúcio e Carlos Neto, 
que deliciaram os presentes com as suas 
intervenções. 

Argonauta gap year  
Exposição de desenhos  
	Continua patente, até 13 de julho de 2018, 
na Galeria de Exposições da FLL, a 
exposição de desenhos da autoria de 
André Gomes. A presente exposição 
reúne desenhos feitos durante 6 meses. A 
partir de fora para dentro, os desenhos 
refletem o mapeamento pessoal de 
emoções e imagens que se associam em 
forma de diário gráfico, segundo o autor. 
sublinha. 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

JAZZ NA FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO 
Cláudia Franco e os La Farse Manouche 

O Jazz está de volta à Fundação Lapa do Lobo, pela mão (e voz) 
de Cláudia Franco, que revisita a Fundação Lapa do Lobo para 
três concertos, dois dos quais nos meses de maio e junho. 
No dia 12 de maio, Cláudia Franco apresenta Prismas – um 
concerto sobre a dança e a luta que percorremos na nossa mente 
à procura de sermos melhores e mais felizes. 
No dia 8 de junho, regressa como convidada dos La Farse 
Manouche, um grupo de Gypsy Jazz, formado em 2006, sendo, 
talvez, o primeiro grupo deste estilo musical em Portugal. 
Inicialmente um trio, em 2016 torna-se um quinteto, com 
Alcides Miranda e Telmo Mendes (guitarras), Nuno Fernandes 
(contrabaixo), Carlos Lopes (acordeão) e Cláudia Franco (voz). 

PRÉMIO LITERÁRIO 
JÁ TEM JÚRI 

O POVO QUE CONTA 
ÚLTIMAS GRAVAÇÕES 

Já foram anunciados os cinco elementos 
do Júri do Prémio Literário Albertino 
dos Santos Matias: melhor conto 2018. 
O Júri é composto por: 
 
1. Fernando Pinto dos Santos (filho do 
Albertino dos Santos Matias e também 
ex-embaixador em vários países). 

2. Carla Marques (Prof. Português do 
AE Carregal do Sal. Doutorada em 
Comunicação pela FLUC). 

3. Nuno Camarneiro (escritor, professor 
universitário, investigador, vencedor 
prémio Leya 2012). 

4. Carlos Torres (Presidente do 
Conselho de Administração da FLL). 

5. Rui Fonte (Coordenador da Biblioteca 
da FLL). 

 
Os participantes devem enviar os 
originais para a morada da Fundação 
Lapa do Lobo até ao dia 29 de junho. 
O vencedor é conhecido no dia 21 de 
setembro, Dia Internacional da Paz. 

O dia 21 de abril marcou o último dia de 
filmagens do realizador Tiago Pereira, 
da produtora “A Música Portuguesa A 
Gostar Dela Própria”, responsável pelo 
documentário “O Povo que conta”, 
encomendado pela Fundação Lapa do 
Lobo. Durante quase quatro meses, 
fizeram-se vinte e cinco entrevistas e 
recolheram-se dezenas de testemunhos e 
histórias sobre a Lapa do Lobo, suas 
gentes e lugares. O filme tem estreia 
absoluta no dia 20 de julho de 2018, 
numa projeção ao ar livre, na Vila 
Fonseca. 

Tiago	Pereira	a	gravar	canções	sobre	a	Lapa	do	Lobo	

Cláudia	Franco	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A Não perder 
 

 

agenda 
| MAIO | 

 
sábado, dia 12: 
PRISMAS 
Concerto de Jazz com Cláudia Franco 
Local: Fundação Lapa do Lobo 
 
sábado, dia 26: 
AQUI HÁ LOBO... 
Festa para a família 
Local: FLL e outros lugares da aldeia 

 
| JUNHO | 

 
6ª feira, dia 08: 
LA FARSE MANOUCHE E CLÁUDIA FRANCO 
Concerto de Gypsy Jazz 
Local: Fundação Lapa do Lobo 
 
sábado, dia 09: 
8ª EDIÇÃO “PENSAR ALTO” 
Encontro de Oralidade 
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL 
 
2ª a 6ª feira, dias 25 a 29: 
HISTÓRIAS ESCONDIDAS 
Oficina de construção de livros poéticos e naturais 
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL 
Apresentação pública: 29 junho 
 

SOBRE O LIVRO 
Autor 
Biblioteca 
Biografia 
Capa 
Capítulo 
Conto 
Contracapa 
Epílogo 
Fotografia 
Ilustrador 
Livro 
Página 
Prefácio 
Prólogo 
Romance 
Tradutor 
 

TEMPO LIVRE 
Sopa de Letras “Sobre o livro” 

(horizontal | vertical) 
 

No dia 26 de maio, mês das famílias e das flores, 
o Projeto Alcateia - Serviço Educativo da FLL 
convida as famílias para um convívio salutar, 
no palco, no pátio, na rua... em todo o lado! 
Uma atividade para pais e filhos, avós e netos, 
amigos e outros entusiastas que se juntam para 
olhar, pensar e sentir em família e em festa.  


