
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O UIVO  

Boletim informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo	
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EDITORIAL	
	

O	 mês	 de	 abril	 foi	 mês	 de	 Elos,	 de	
ligação	 entre	 as	 várias	 gerações,	 de	
comunhão	entre	os	livros	e	a	leitura.	
Pela	 primeira	 vez,	 a	 Rede	 de	
Bibliotecas	 de	 Nelas	 (constituída	
pela	 Biblioteca	 Municipal	 de	 Nelas,	
pelas	 Bibliotecas	 dos	 Agrupamentos	
de	 Escolas	 de	 Canas	 de	 Senhorim	 e	
Nelas,	 pela	 Biblioteca	 José	 Adelino	
dos	BV	de	Canas	de	Senhorim	e	pela	
Biblioteca	 da	 Fundação	 Lapa	 do	
Lobo)	organizou	uma	Festa	Literária,	
com	 duração	 de	 uma	 semana.	
Impulsionados	 pelo	 lema	 “Elos	 de	
leitura”,	 abril	 ficou	 marcado	 por	
partilhas	 literárias,	que	assumiram	a	
forma	 de	 exposição,	 teatro,	 oficina,	
concerto,	 cinema,	 encontros	 com	
escritores	e	muito	mais.	
Foi	 um	 mês	 especial	 para	 a	
Biblioteca	 da	 Fundação	 Lapa	 do	
Lobo,	 assim	 como	 para	 todos	 os	
membros	 da	 Rede	 de	 Biblotecas	 de	
Nelas,	e,	principalmente,	para	toda	a	
população	do	concelho.	
A	 Lapa	 do	 Lobo	 fez	 parte	 dos	
circuitos	 literários	 desta	 Festa,	
servindo	 de	 palco	 a	 algumas	
iniciativas,	 das	 quais	 se	 destacam	 o	
“Leia	 à	 Boleia”	 e	 o	 “Sair	 da	 Gaveta:	
encontro	de	escritores	do	concelho”.	
Mas	 os	 meses	 que	 se	 seguem	 são	
igualmente	 especiais.	 Destaca-se,	
com	 alguma	 naturalidade,	 o	 mês	 de	
junho,	 que	 no	 alto	 da	 sua	
popularidade	nos	oferece	os	 festejos	
de	Santo	António.	É	também	este	um	
momento	 de	 festa,	 de	 partilha	 e	 de	
comunhão.	
“O	Uivo”	está	atento	e	promete	fazer	
parte	 do	 arraial	 popular	 que	 une	 as	
gentes	da	Lapa	do	Lobo	e	traz	muitos	
visitantes	à	nossa	aldeia.	
	
São	boas	notícias!	

Rui	Fonte	

Elos de leitura 
FESTA literária de nelas 

LEITORES	DO	FRAQUE	
Na	semana	de	11	a	17	de	
abril,	 a	 Festa	 Literária	
organizada	pela	Rede	de	
Bibliotecas	 de	 Nelas,	
onde	a	Biblioteca	da	FLL	
se	 inclui,	 os	 Leitores	 do	
Fraque	 –	 cobradores	 da	
leitura,	 andaram	 pelas	
ruas,	 em	 busca	 das	
pessoas	que	estavam	em	
dívida	 para	 com	 os	
livros.	 Para	 saldar	 a	
fatura,	as	pessoas	teriam	
que	 ler	 um	 poema,	
provando	que,	afinal,	 ler	
não	custa.	

OUTRAS Notícias 
Entre	21	a	24	de	março	realizou-se	a	oficina	de	criação	musical	“Princípios	polisphónicos”.	No	dia	2	de	abril,	aconteceu	a	primeira	edição	da	
conferência	“Encontros	da	educação	e	do	pensamento”,	integrada	na	programação	do	Projeto	Alcateia.	Na	noite	9	de	abril,	o	Auditório	Maria	
José	Cunha	da	FLL	encheu-se	para	um	espetáculo	musical	com	o	Grupo	Tranglomango.	No	dia	15	de	abril,	realizou-se	no	mesmo	auditório,	a	
palestra	 que	 antecedeu	 a	 inauguração	 da	 Exposição	 "Reconstruir"	 exposição	 de	 fotografia	 alusiva	 à	 recuperação	 da	 Casa	 do	 Passal	 de	
Aristides	de	Sousa	Mendes.	Ainda	no	mesmo	espaço,	na	última	semana	de	abril,	ao	longo	de	16	concertos	em	6	dias,	um	total	de	900	crianças	
entraram	no	Quarto	de	Noiserv.		

M de poesia No dia 12 de março, estreou no Auditório 
Maria José Cunha da FLL o espetáculo de 
poesia musicada “M de poesia”, com 
“músicas cujos poemas foram a principal 
razão para a existência da canção”. Criado 
pela Biblioteca da FLL, tendo como 
anfitrião o seu coordenador, Rui Fonte, que 
contou com a companhia em palco dos 
músicos Rui Pina (orquestração, guitarra, 
baixo e piano) e João Hilário (guitarra), 
ambos cortesia Paracetamole Band, e das 
jovens vocalistas Ana Filipa Morais e 
Manuela Morais. 

LEIA	À	BOLEIA	
Durante	 a	 semana	 da	
Festa	Literária	de	Nelas,	
a	 D.	 Antónia	 apanhava	
boleia	 do	 Serviço	 de	
Boleias	Gratuitas	da	FLL	
e	 partilhava	 com	 todos	
os	 que	 usufruíam	 desse	
serviço	 poemas	 e	 textos	
de	 autores	 locais	 e	
nacionais,	 através	 das	
suas	leituras	ambulantes	
e	deambulantes.	
De	 facto,	 a	 presença	
desta	 caricata	 senhora	
deu	que	falar...	
																														e	que	ler.	

SAIR	DA	GAVETA	
O	fim	de	tarde	na	FLL	de	
14	de	 abril	 foi	 diferente	
do	habitual.	Num	evento	
inédito,	 também	 no	
âmbito	 do	 “Elos	 de	
Leitura”,	 juntaram-se	na	
Biblioteca	 da	 FLL	 mais	
de	 uma	 dezena	 de	
escritores	 do	 concelho	
de	Nelas,	para	debater	e	
conversar	 sobre	 os	
caminhos	 que	 traçaram	
para	 editar	 em	 livro	 os	
manuscritos	 que	 até	
então	 guardavam	 na	
gaveta.	



	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Santo António 
Encontram-se	 abertas	 as	 inscrições	 para	 marchantes	 da	 Marcha	
Popular	de	Santo	António,	que	 irá	 realizar-se	no	dia	11	de	 junho	de	
2016.	Inscrições	dos	5	aos	95	anos!	
Estão	 também	 abertas	 inscrições	 para	 Grupo	 de	 Cantares	 que	
acompanhará	 a	 Marcha.	 As	 inscrições	 dos	 candidatos	 serão	
analisadas	pela	Professora	de	Iniciação	Musical	da	FLL.	
Os	 interessados	 em	 fazer	 parte,	 devem	 fazer	 a	 sua	 inscrição	 na	
Fundação	Lapa	do	Lobo	entre	os	dias	18	e	30	de	abril.	
	
	

agenda 

| MAIO | 
 

6ª feira, dia 6: 
Apresentação do livro “Paralelo” 
 
Sábado, dia 7: 
Concerto Grupo Coral Ass. Cultural Salreu  
 
Sábado, dia 21: 
Inauguração Exposição Anamnesis 
 
Sábado, dia 28: 
Rastreio Lapa Saudável 
 
Sábado, dia 28: 
Aqui há Lobo 
 

| JUNHO | 
 

Sábado, dia 11: 
2ª Caminhada de Santo António 
 
Sábado, dia 18: 
Rastreio Lapa Saudável 
 
Sábado, dia 25: 
Cinema ao ar livre no Jardim FLL 
 
6ª a 4ª feira, dias 27 junho a 1 julho: 
Recantar | Oficina de canto tradicional 

CURIOSIDADES 
O esqueleto de um adulto é constituído 
por 206 ossos. O de um recém-nascido é 
formado por 270. Esta diferença é 
justificada pelo crescimento e união de 
alguns ossos, até aos 18 anos (mulheres) 
e até aos 20 anos (homens). 
 

Provérbios 
"Em Maio, comem-se as cerejas ao 
borralho". 
"Junho chuvoso: ano perigoso". 
 

Saber da terra 
Prosseguem as sementeiras periódicas 
(quinzenais) de feijão (para colher em vagem) e de 
ervilhas. 
Sacham-se os campos de milho e os batatais, 
assim como as sementeiras e plantações de 
girassol, feijão e soja. Iniciar a colheita da fava. 

v v v	

Próximo uivo 
O próximo “O Uivo”, tal como aconteceu no ano passado, será uma edição especial sobre o Santo 
António e os festejos populares na Lapa do Lobo. Em destaque estarão a 2ª caminhada de Santo 
António, promovida pelo projeto “Lapa Saudável” e, como não poderia deixar de ser, o arraial 
popular das marchas de Santo António. 

 “PARALELO” 

DE CATARINA FONSECA 

Dia 6 de maio, às 21h30, a 
lapense Catarina Fonseca 
apresenta no Auditório Maria 
José Cunha, na FLL, o seu 
primeiro livro – uma coletânea 
de poesias – com o título de 
“Paralelo”. 
Será uma noite de celebração e 
partilha, para a qual a autora 
convida todos os interessados. 

AQUI HÁ LOBO 

O Serviço Educativo da FLL 
promove uma festa para a 
família no dia 28 de maio, em 
jeito de antecipação da 
celebração do Dia Mundial da 
Criança. Ao longo do dia, poder-
se-á assistir a diversas propostas 
culturais.  

Galeria 

A Galeria da FLL irá inaugurar, na 
noite de 21 de maio, a exposição 
“Anamnesis”, por Gonçalo Bénard, 
inspirado nas representações do 
Paleolítico, das mitologias Gregas e 
Egípcias. 

A festa começa às 10h00, com a oficina de conto e poesia “Auroras 
Boreias”. Às 11h00 podemos assistir ao espetáculo de música tradicional 
portuguesa “Taleguinho”. A partir do meio-dia, entra em ação a “Banda 
às riscas”, com a 1ª parte do espetáculo de rua. À tarde, pelas 14h30, 
lugar a “Danças do Mundo” – oficina baile. Das 16h00 às 18h00 
promove-se a visita-oficina à Quinta Vale do Lobo, com “O incrível 
percurso no vale dos lobos azuis”. Para terminar o dia em grande, às 
18h00, a “Banda às riscas” apresenta a 2ª parte do espetáculo de rua. 

Lapa + Saudável 

No dia 11 de junho, pelas 09h30 
terá lugar a 2ª caminhada de 
Santo António, com distância de 
aprox. 10 km, com partida e 
chegada do Jardim Fundação 
Lapa do Lobo. 


