agenda
| SETEMBRO |
sábado, dia 16:
Inauguração da Exposição
“Cadeiras, mesas e outras coisas...”
de M. Dionizio

2ª a 4ª feira, dias 25 a 27:
WORKSHOP
“Produção musical”
com Dénis Rhomays

| OUTUBRO |
sábado, dia 28:
CADERNO (A)RISCAR
Curso de formação de expressão dramática

O Lobo
Boletim informativo
da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo

com Adriana Campos
(continuação a 11 e 25 de novembro)

2ª feira a sábado, dias 16 a 21:
WORKSHOP
“Falar em Público”

Bimestral | Distribuição gratuita

com Carla Marques

sábado, dia 14:
CINEMA
“Eu, Daniel Blake”
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A NÃO PERDER

EDITORIAL
“Setembro, mês de continuidade”

CADEIRAS, MESAS E OUTRAS COISAS
de M. Dionizio

M. Dionizio, fotógrafo desde os 17 anos, inaugura a
exposição “Cadeiras, mesas e outras coisas...” dia 16 de
setembro, às 21h30, na Galeria da Fundação Lapa do Lobo.

Se espreitarmos as edições do mês de setembro de anos
anteriores, quer de “O Lobo” quer de “O Uivo”, repara-se que
as palavras seguiam sempre o mesmo caminho: o regresso
às aulas e ao trabalho, as vindimas, a viagem medieval, o
retorno do dinamismo da Fundação Lapa do Lobo...
Este ano não é diferente e toda essa revinda acontece. Uns
dias mais cedo ou mais tarde que noutras ocasiões, mas
acontece sempre. Poder-se-ia também abordar outro
fenómeno social que irá marcar os próximos meses, que é o
ato eleitoral agendado para o início de outubro. Apesar da
consciência de que será um momento importante para os
nossos leitores, não só a nível político, mas também a nível
social, educativo, cultural e económico, o Editorial deste
número de “O Lobo” pretende vincar a continuidade, a
coerência e a seriedade do trabalho desenvolvido pela
Fundação Lapa do Lobo.
Em setembro e outubro, a caminhar – sempre a passos
largos e firmes – para o final de 2017, a FLL continua e
continuará a desenvolver um trabalho de excelência para a
comunidade, através da Galeria, do Projeto Alcateia –
Serviço Educativo da FLL, da Biblioteca e de outros eventos
culturais, produzidos pela FLL ou em parceria com outras
entidades. Não regressamos em força apenas porque nunca
chegámos a partir. Estivemos, estamos e estaremos sempre
cá, a oferecer o melhor de nós, para vós.
São boas notícias!
Rui Fonte

Os passeios de

CINEMA

“O lobinho da lapa"

“eu, Daniel Blake”
Em outubro poderemos assistir ao filme “Eu, Daniel
Blake”, do realizador Ken Loach, no Auditório Maria José
Cunha, na FLL.
O filme foi lançado em 2016 e conta a história de um viúvo
de 59 anos, com indicação médica para deixar de trabalhar
devido a uma doença no coração, que se vê injustiçado pela
teia da burocracia britânica.
É o último filme do realizador Ken Loach e venceu a
Palma de Ouro no Festival de Cannes 2016.
Mais uma sessão em parceria com o Cine Clube de Viseu.
A não perder!
Na noite de 14 de outubro, sábado, pelas 21h30.

A lenda da Lapa do Lobo foi editada em livro, numa
versão para a infância. O objetivo é que os mais novos
contatem, desde logo, com a história que faz parte da
identidade e do imaginário coletivo da Lapa do Lobo. Para
além de ler o livro, pode-se visualizar um filme e cantar uma
canção. No mês de outubro, o Lobinho da Lapa irá visitar as
Escolas do 1º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas de Canas
de Senhorim, Nelas e Carregal do Sal, através da
apresentação da história e de uma exposição do livro, que
ficará patente nas diferentes Bibliotecas Escolares dos dois
concelhos.

Já aconteceu

WORKSHOP

As músicas que os vinhos dão

Falar em Público

Nos dias 1,2 e 3 do mês de setembro, o Município de Nelas
promoveu mais uma Feira do Vinho do Dão.
“O Lobo” não poderia deixar de vincar esta iniciativa, não
só por ser um evento que traz bastantes pessoas ao nosso
concelho, mas principalmente por se ter tido oportunidade de
assistir a mais um espetáculo da Contracanto – Associação
Cultural, sediada na Lapa do Lobo.
Este ano, o espetáculo “As músicas que os vinhos Dão”
apresentou o musical “No Reino das Rolhas Perdidas” – uma
história enternecedora entre Gonçalo e Gabriel, escrito por
Sandra Leal e encenado por António Leal, tendo sempre
como pano de fundo o mundo do vinho e a figura do
Escanção.

A FLL vai promover entre 16 a 21 de outubro mais uma
edição do Workshop “Falar em Público”. A formadora é,
como habitual, Carla Marques, professora do Agrupamento
de Escolas de Carregal do Sal, Doutorada em Linguística,
na área da argumentação oral. Uma oportunidade para
aprender muitas dicas para saber falar em público.

adivinha
Pelo muito bem que faço
Não posso ser dispensada
Se persisto aborreço
Se falto sou desejada.
(Solução: no próximo “O Lobo”)
(Solução do número anterior: A noz)

SABER POPULAR
"Afoga-se mais gente em vinho do que em água"
Adágio popular

