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Aldeia Cultural

MÁRCIA

Uma aldeia inteira para cada um

NA Fundação Lapa do Lobo

Depois da 1ª edição, em 2018, da
Lapa do Lobo Aldeia Cultural, e do
infeliz interregno em 2020, pelos
motivos que todos conhecemos,
este verão marca o regresso do
Encontro Cultural na aldeia da Lapa
do Lobo.
A 2ª edição da “Lapa do Lobo Aldeia
Cultural” tem uma oferta cultural
que não poderia ser mais eclética,
mais abrangente e com mais
qualidade, quer artística, quer
associativa e humana.
Entre os dias 22 e 24 de julho, as
ruas da Lapa do Lobo vão encher-se
de música, poesia, oficinas, canto,
concertos, teatro, jogos, tradições,
antiguidades, exposições...
Organizado pela Fundação Lapa do
Lobo, pela Contracanto Associação
Cultural e pela Junta de Freguesia
da Lapa do Lobo, com o apoio dos
Municípios de Nelas e de Carregal
do Sal, os habitantes e visitantes da
Lapa encontram na aldeia todos os
motivos para ficar e apreciar a
oferta cultural que lhes é feita, sem
esquecer os petiscos e os refrescos
e bebidas.
São três dias de partilha e, acima de
tudo, de união em torno de algo que
nos é comum a todos: o amor pela
terra e pelas suas gentes.
São boas notícias!
Rui Fonte
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Será no Concerto de
Encerramento da 2ª edição
da “Lapa do Lobo Aldeia
Cultural” que Márcia irá
subir ao Palco do Pátio da
Fundação Lapa do Lobo.
A solo, a compositora e
intérprete irá apresentar o
seu novo disco “Picos e
Vales”, mas irá também
cantar alguns dos mais
significativos e conhecidos
temas de anteriores álbuns.

Álbuns como “Casulo”,
“Dá” ou “Vai e Vem.
Temas intemporais como
“A Insatisfação”, “Cabra
Cega”, “Tempestade” ou
“A pele que há em mim”...
Músicas que fazem de
Márcia uma reconhecida
compositora de excelência
que irá assumir a honra de
encerrar três dias em que
uma aldeia inteira é para
cada um de nós.

BOLETIM INFORMATIVO da Biblioteca Fundação Lapa do Lobo – Último Número

Depois de 50 edições, chega ao fim o Boletim Informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo. Entre os
desígnios de “O Uivo” e “O Lobo”, que, por força das circunstâncias, foram alternando o nome deste modesto
pasquim, a missão manteve-se sempre igual: fazer chegar aos habitantes da aldeia o que se passava na terra em
termos educativos e culturais, a que podiam ter acesso. Se a maioria das notícias dizia respeito às iniciativas da
FLL, houve também destaque para atividades promovidas por outras organizações e pessoas. Não esquecer
também as edições especiais, que honravam pessoas e festejos da terra. Foram 50 números, editados entre
janeiro de 2015 e junho de 2022. Um novo Uivo, de agora em diante, far-se-á ouvir.
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