agenda
| JANEIRO |
sábado, dia 14:
Exposição “A Infância no tempo”
(Inauguração)

4ª feiras, dias 4, 11, 18 e 25:
Aulas de Danças de salão

| FEVEREIRO |
4ª a 6ª feira, dias 8, 9 e 10:
UTOPIA | Espetáculo de Teatro
Sábado, dia 11:
Oficina com Ateliê das artes na Galeria
Oficina com Iniciação Musical na Galeria
Oficina com Agrup. 604 do CNE e familiares na Galeria
Sábado, dia 18:
“Um capítulo sobre... cinema” | Tertúlia literária
com Catarina Mourão
4ª a 6ª feira, dias 22,23 e 24:
KARAMÁZOV – da literatura para o teatro
Oficina de criação teatral
Sábado, dia 25:
“Clarinete Concorda”
Espetáculo musical

O que ficou do que passou em 2016

O ano passado foi mais um ano inesquecível, não só para
a Fundação Lapa do Lobo, mas principalmente para as
pessoas que usufruíram e participaram nas atividades por
nós promovidas e para a população da Lapa do Lobo, que tão
bem sabe receber e integrar no seu quotidiano as nossas
ofertas culturais.
2016 foi o ano em que recebemos Filipe Melo, autor de
Banda Desenhada, na tertúlia “Um capítulo sobre...BD” e
Pompeu José, do Trigo Limpo Teatro ACERT, para “Um
capítulo sobre... Teatro”. Foi o ano da exposição resultante
da Oficina de fotografia “Quarto escuro”, orientada pelo
fotógrafo Tito Mouraz, que no final do ano apresentou o seu
mais recente livro “Casa das sete senhoras”. António Pêga
editou o seu terceiro livro “Dizeres” e Catarina Fonseca a sua
primeira obra “Paralelo”. Assistimos a filmes como “A família
Bélier” ou “Que mal fiz eu a Deus” e provamos diferentes
“sabores musicais” com o Tradicionalidades.
O Projeto Alcateia – Serviço Educativo brindou-nos com
imensas atividades, das quais destacamos o “1º Encontro da
Educação e do Pensamento” ou o “Aqui há Lobo”, a festa para
a família a propósito do Dia Mundial da Criança.
Foi em 2016 que estreou o espetáculo de poesia
musicada “M de poesia”. Foi também o ano da 1ª edição do
“Elos de leitura”, a Festa Literária do concelho de Nelas,
organizado pela Rede de Bibliotecas de Nelas, que encheu o
concelho de atividades em torno do livro, da leitura e da
escrita e que terá a 2ª edição em abril de 2017. São apenas
algumas atividades, escolhidas quase ao acaso, das muitas
iniciativas que poderão recordar ao reler as edições de “O
Uivo” de 2016.
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EDITORIAL
Ano novo, novo nome
Costuma ouvir-se dizer “ano novo, vida nova”. Neste caso,
será ano novo, novo nome. “O Uivo” deu lugar ao “O Lobo”.
Alterou-se o nome, mas não nos ficamos por aí. Modificámos
também o tamanho. Aliás, o formato. As dimensões A4
mantêm-se, mas agora com uma diferente abordagem,
transformando-se num pequeno caderno A6. Tentamos
oferecer ao leitor algo mais cómodo, mais acolhedor e
aconchegante, mas, acima de tudo, algo que podemos
transportar connosco e guardar para mais tarde recordar.
Porém, o nome e o formato são as únicas novidades para
2017. Tudo o resto se mantém. Como centro de recursos
informativos e espaço privilegiado de comunicação, a
Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo continuará a ser
responsável pela edição de “O Lobo”. Este Boletim
Informativo continua com o objetivo de informar as pessoas
acerca do que aconteceu e foi notícia na Lapa do Lobo, mas
também com a função de divulgar o que irá acontecer nos
meses seguintes à distribuição do periódico, que irá manter
a periodicidade bimestral.
Para o início de 2017, destacamos das atividades da
Fundação Lapa do Lobo a inauguração da Exposição “A
Infância no tempo”, cujos objetos expostos serão o mote para
outras atividades e momentos, nomeadamente uma palestra
sobre a temática da infância, com a autora Paula Pranto. São
exemplos da intensa atividade que a FLL programou para
este ano de 2017.
São boas notícias!

Rui Fonte

Um capítulo sobre...

GALERIA

...Cinema

Exposição “A Infância no Tempo”

A Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo regressa às
noites de tertúlia literária, com mais um capítulo sobre a
escrita em áreas que não produzem, necessariamente, livros.
Esse é o propósito das tertúlias “Um capítulo sobre...”, que
será sobre cinema e contará com a presença da realizadora
Catarina Mourão. Nessa noite também poderemos assistir
ao seu último documentário “A Toca do Lobo”, sobre o
escritor Tomáz de Figueiredo, avô da realizadora.

A primeira exposição do ano a estar patente na Galeria da
Fundação Lapa do Lobo é sobre o tempo da infância.
Para além de uma exposição de brinquedos antigos, de
coleção, gentilmente emprestada por Germano Simão, a
Galeria irá proporcionar vários momentos de reflexão entre
diferentes gerações sobre as suas infâncias e brinquedos. É
um objetivo claro de aproximar famílias, comunidades e
alargar públicos.

Para além da exposição, haverá um filme com
testemunhos de habitantes da Lapa do Lobo, de diferentes
gerações, que nos falam sobre o tempo de infância.
Esta exposição será também o ponto de partida para a
realização de oficinas para públicos específicos (escuteiros e
formandos do Ateliê das Artes e da Iniciação Musical da
FLL), de uma Palestra e, a encerrar, uma Tertúlia.

Leitora do ano

Clarinete Concorda

Biblioteca da FLL

Espetáculo Musical

Se ao longo do ano, todos os meses, expomos num
pequeno quadro os leitores e o livro do mês da BFLL, no
final de cada ano, contabilizamos quantos livros são
requisitados e quem é o leitor que mais vezes o faz. Ao Leitor
do ano oferecemos um livro e um simbólico diploma. No ano
de 2016, foi uma leitora: Natália Pinto, a quem endereçamos
os parabéns e votos de continuação de boas leituras.

No dia 25 de fevereiro os “Clarinete Concorda”, banda
composta pelos músicos Ana Maria Mikus (violoncelo),
Daniel Silva (viola d'arco), Rui Antunes (violino), Tomás
Soares (violino) e Igor Varela (clarinete). O espetáculo está
marcado para as 21h30, no Auditório Maria José́ Cunha, na
FLL.

adivinha
Reluz como a prata
E prata não é.
Fossa como um porco,
Mas só tem um pé.
(Solução: no próximo “O Lobo”)
(Solução do número anterior: A letra “M”)

SABER POPULAR
Levante-se lá, senhora,
Desse banco de cortiça;
Venha-nos dar as Janeiras
Ou bacalhau ou chouriça
Quadra popular

