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EDITORIAL

ELOS: FESTA LITERÁRIA
Realizou-se, entre os dias 7 e 10 de março, o “Elos:
Festa Literária de Nelas”, promovida pela Rede de
Biblioteca de Nelas.

Livros que (nos) ligam
Março é mês de livro e de leituras.
Por incentivo do Ministério da
Educação, apoiado nas iniciativas da
Rede de Bibliotecas Escolares, a
leitura tem uma semana que lhe é
dedicada. Também os Agrupamentos
de Escolas de Canas de Senhorim,
Carregal do Sal e Nelas brindaram a
comunidade educativa com várias
iniciativas relacionadas com o livro
durante essa semana.
Por pertencer à Rede de Bibliotecas
de Nelas, a Fundação Lapa do Lobo
aliou-se à semana da leitura do
Concelho de Nelas, designado desde
há 3 anos a esta parte por “Elos: Festa
Literária de Nelas.
O “Elos” trouxe aos habitantes do
concelho de Nelas uma série de
atividades e iniciativas, sob o lema
“Terra queimada, palavra semeada”,
que fizeram do livro um objeto
privilegiado para ligar as pessoas, o
livro e a terra, numa relação única e
singular. É por isso notícia principal
desta edição de “O Lobo”.
São boas notícias!
Rui Fonte

O POVO QUE CONTA

CONFERÊNCIA

PRÉMIO LITERÁRIO

É já em meados de março que o
realizador
Tiago
Pereira
regressa à Lapa do Lobo para
mais uma, a segunda, campanha
de gravações do projeto da
FLL “O Povo que Conta”.

Está agendada para o final
de abril a 2ª edição da
conferência “Encontros da
Educação e do Pensamento”,
organizado pelo Serviço
Educativo da FLL.

Albertino dos Santos Matias
dá nome ao Prémio Literário
promovido pela Biblioteca da
FLL. Neste ano de 2018, a
modalidade do prémio será a
de Conto.

ELOS: Festa literária de nelas
Exposições; encontros de autor; sessões de
contos; teatro; cinema; apresentações de
livros; jantar literário; sementeiras poéticas;
mercados de trocas de livros usados;
oficinas literárias; jornadas acreditadas para
professores,
educadores
e
demais
profissionais ligados à educação e Leitores
do Fraque foram as atividades organizadas
pela Rede de Bibliotecas de Nelas para
festejar a Semana da Leitura, numa
iniciativa designada “Elos: festa literária de
Nelas”. Tudo isto entre os dias 7 e 10 de
março.
O “Elos” começou com a largada de balões
no Centro Escolar de Nelas, acompanhado
de uma mensagem de esperança escrita
pelos alunos, num papel especial com
sementes para pintar a terra de palavras.

Na tarde de 4ª feira aconteceu o Comboio
Literário, antes da abertura oficial, à noite,
na Biblioteca Municipal de Nelas. O dia
seguinte foi marcado por encontros de
autor, teatros, cinemas e apresentações de
livros. O fim-de-semana foi dedicado às
Jornadas acreditadas “Ler o Mundo no séc.
XXI: impressões e desafios, que contou com
a presença de convidados ilustres, dos quais
destacamos o Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues e Marçal Grilo.
Ao longo do “Elos” contou-se com
iniciativas como o “Canteiro das palavras:
sementeira poética”; o “Livra-te: mercado
de troca de livros”, para além da presença
sempre marcante dos Leitores do Fraque:
os cobradores de leituras, figuras já
habituais no “Elos: Festa Literária de Nelas”.

Lançamento de balões - Inauguração do “Elos”

O canteiro das palavras

Os Leitores do Fraque

Dr. Marçal Grilo à conversa com Dr.ª Sofia Relvas

UM CAPÍTULO SOBRE... REDES SOCIAIS
No passado dia 17 de fevereiro, a convite da Biblioteca, a Fundação Lapa do Lobo
recebeu no Auditório Maria José Cunha, Catarina Miranda e Miguel Raposo para uma
conversa sobre Redes Sociais, em mais uma edição das tertúlias “Um capítulo sobre...”,
desta vez moderada por Mariana Torres.

PRÉMIO LITERÁRIO ALBERTINO DOS SANTOS MATIAS
MELHOR CONTO 2018

A Fundação Lapa do Lobo lançou, no dia 5 de março, a 1ª
edição do Prémio Literário Albertino dos Santos Matias:
melhor conto 2018. Este prémio é um reconhecimento por
tão ilustre personalidade de âmbito internacional e uma
consideração pelo seu inestimável apreço por valores
universais como a paz, igualdade, tolerância e dignidade
humana.
Os participantes poderão enviar os seus originais a concurso
para a morada da Fundação Lapa do Lobo, a partir do dia 2
de abril e até 29 de junho de 2018.
Para mais informações deverão consultar o Regulamento do
Prémio Literário Albertino dos Santos Matias, disponível
em www.fundacaolapadolobo.pt

O POVO QUE CONTA
Tiago Pereira, realizador e mentor da
produtora A Música Portuguesa a
Gostar Dela Própria, regressa à Lapa
do Lobo para mais uma recolha de
testemunhos e histórias, para incluir
no documentário “O Povo que
Conta”, num desafio lançado à
produtora pela Fundação Lapa do
Lobo.
A equipa andará pelas ruas da aldeia,
a conversar com os lapenses, com o
objetivo de recolher o máximo de
histórias possível, para deixar uma
herança de sentimento de pertença e
identidade coletiva às gerações
vindouras.

Tiago Pereira a filmar na Lapa do Lobo

Albertino dos Santos Matias

ENCONTROS
DA EDUCAÇÃO E DO
PENSAMENTO
O Serviço Educativo da Fundação
Lapa do Lobo promove, entre os dias
26, 27 e 28 de abril a 2ª edição da
Conferência “Encontros da Educação
e do Pensamento”.
Os dois primeiros dias serão
dedicados aos mais novos, com uma
miniconferência sobre a liberdade,
com Gabriela Trevisan.
O dia 28 também começa com uma
miniconferência para miúdas e
miúdos curiosos. A tarde será
dedicada à Conferência Geral. Depois
da sessão de abertura com Carlos
Torres e Ana Lúcia Figueiredo,
segue-se o painel “Liberdade na
Infância” com Álvaro Laborinho
Lúcio e Carlos Neto.

A Não perder
Encontro de autor com
Francisco Moita Flores

agenda
| MARÇO |
5ª feira, dia 15:
ENCONTRO DE AUTOR
Com Francisco Moita Flores
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL
sábado, dia 17:
RASTREIO
Projeto Lapa Saudável
Local: Jardim de Infância da Lapa do Lobo
sábado, dia 24:
PALESTRA: UNIVERSO QUEIROSIANO
Com César da Fonseca Veloso e José Fernandes
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL

Numa iniciativa em parceria com o grupo
editorial Leya, a Fundação Lapa do Lobo,
através da sua Biblioteca, promove um
encontro com o autor Francisco Moita Flores,
no Auditório Maria José Cunha, para uma
conversa sobre a sua obra literária. Será na
noite de 15 de março, às 21h30.

2ª a 5ª feira, dias 26 a 29:
CAÇADORES DE PAISAGENS
Oficina
Local: Galeria e Auditório Maria José Cunha, FLL
| ABRIL |
sábado, dia 28:
ENCONTROS DA EDUCAÇÃO E DO PENSAMENTO
Conferência
Local: Auditório Maria José Cunha, FLL

TEMPO LIVRE
Sopa de Letras “Lugares da Lapa”
(horizontal | vertical | diagonal)

LUGARES DA LAPA
Rua Canedo
Santa Catarina
Terreiro Lages
Terreiro Almas
Cimo do Povo
Castelão
Largo Pinas
Vila Fonseca
Cruzeiro
Penedo Saudade
Quelha da Gata
Chão da Lage
Rua da Cabine
Apeadeiro

