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EDITORIAL

Encontros da

2022 à vista

São boas notícias!
Começo
como,
habitualmente,
termino este editorial. As boas
notícias é que 2002 promete.
Promete
reencontro,
convívio,
cultural, partilha, bem-estar.
Apesar da atenção e cuidados
contínuos que deveremos sempre
manter, para não nos deixarmos
surpreender
por
dissabores
relacionados com a saúde de todos,
encaramos este final de ano como
uma faixa de aceleração para um
2022 pleno de trabalho em
comunhão.
Entre novembro e dezembro, as
nossas iniciativas irão permitir
ganhar fôlego e, em liberdade e
consciência, proporcionar a todos
momentos inesquecíveis. Por falar
em consciência, destaca-se a
Conferência sobre as alterações
climáticas – um tema que foi caindo
no esquecimento quando pusemos, e
bem,
no
topo
das
nossas
preocupações a pandemia que nos
assolou. É tempo de regressar ao
pensar crítico sobre a atualidade e a
temas que nos afetam. O clima é
assunto que nos deve preocupar a
todos. Para tal, contamos com a
presença, entre outros, do Prof.
Doutor Filipe Duarte Santos,
Licenciado em Geofísica, pela
Universidade de Lisboa, onde é
professor, e doutorado em Física
Nuclear, pela Universidade de
Londres.
São, de facto, boas notícias!

Educação e Pensamento
Realizou-se no dia 23 de outubro
a 3ª edição de “Encontros da
Educação e do Pensamento”,
integrada na programação do
Projeto Alcateia – Serviço
Educativo da Fundação Lapa do
Lobo.
Sob o tema “Pensamento na
Infância”, realizaram-se, durante
a manhã, em diferentes espaços
da Fundação, três oficinas
dirigidas a famílias: “Oficina de
Mistério”, com Rita Pedro;
“Mente, para que te quero?”,
com Margarida Fonseca Santos
e Isabel Peixeiro e “As pessoas
que eu sou”, com Ana Rita
Fonseca.

Da parte da tarde, já no
auditório Maria José Cunha,
depois da apresentação de
Carlos Torres (Presidente do
Conselho de Administração da
FLL) e de uma breve
introdução sobre o encontro
por parte de Ana Lúcia
Figueiredo (responsável pelo
evento e também moderadora),
pudemos ouvir as intervenções
de Rita Pedro, Margarida
Fonseca Santos e Isabel
Peixeiro e Ana Rita Fonseca.
No final, a palavra passou para
a plateia, que partilhou vários
testemunhos
enriquecendo
ainda mais o encontro.
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TAMBÉM ACONTECEU NA FLL
A 17 de outubro aconteceu no Auditório Maria José Cunha a antestreia nacional de “Aleksei ou a Fé”, da responsabilidade da
encenadora e investigadora Sónia Barbosa, inserido no trabalho de Doutoramento em Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, que contou com o apoio da Fundação. “Aleksei ou a Fé” é a última parte da trilogia do Projeto Karamázov,
que inclui também "Ivan ou a Dúvida" e "Dmitri e o Pecado", também já apresentados na Fundação.
A 6 de novembro atuou no palco do Auditório Maria José Cunha, para uma plateia esgotada, a cantora Cátia Mazari Oliveira, com o
projeto “A garota não”, confirmando-se como uma das mais talentosas artistas da nova música portuguesa. O concerto terminou com
um poema de Carina Almeida, jovem poeta da Lapa do Lobo, intitulado “Inventário de perdas”, musicado por “A garota não”.

CRIA
PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO Artística
A Fundação Lapa do Lobo, nos termos dos seus Estatutos, institui o CRIA:
Programa de Apoio Cultural da Fundação Lapa do Lobo, de apoio à criação
artística, de âmbito cultural e educativo, nas áreas da Dança, Teatro, Música,
Cinema, Pintura, Escultura, Literatura, entre outras.
Podem concorrer pessoas coletivas e individuais residentes no distrito de Viseu,
com ideias para conceber e projetos por realizar em qualquer campo, temática
ou género, desde que tenha cabimento nos compromissos estatutários da
Fundação. Consultar Regulamento em:
https://fundacaolapadolobo.pt/actividades-e-apoios/cria

Agenda
Conferência
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No dia 4 de dezembro, terá
lugar na Fundação Lapa do
Lobo a Conferência "Alterações
Climáticas: Causas, Consequências
e Soluções", com a presença,
entre outros, do Prof. Doutor
Filipe Duarte Santos.

BIBLIOTECA
Vai retomar, depois de
inúmeras interrupções devido
à Covid-19, o estudo sobre o
Estado da Leitura nos
concelhos de Carregal do Sal
e Nelas.

DEZEMBRO
04 (sábado)
Alterações
Climáticas:
Causas,
Consequências e Soluções
Conferência
com Prof. Doutor Filipe Duarte Santos
seguido de Mesa Redonda
com moderação de João Paulo Sacadura
18 (sábado)
Clarinet Belivers
Concerto
com Ensemble de Clarinetes do Dão
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20 a 22 (2ª a 4ª feira)
Manipula Pula
Oficina de Construção e Manipulação
de Formas Animadas
com Igor Gandra e Eduardo Mendes
v v v

Projeto alcateia
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O Projeto Alcateia promove a
Oficina de Construção e
Manipulação
de
Formas
Animadas “Manipula Pula”,
para crianças e jovens, durante
os dias 20 a 22 de dezembro.

DA NOSSA
ESTANTE
SUGESTÃO DE LEITURA
O Livro do Cérebro
de Ana Rita Fonseca e Patrícia Correia

Booksmile, 2020

OFERTA CULTURAL
Na noite de 18 de dezembro tem
lugar no Auditório Maria José
Cunha, o concerto “Clarinet
Belivers”, com o Ensemble de
Clarinetes do Dão.
Foto: Lino Dias

Regresso do Lobo
“O Uivo” fica por aqui. Depois de um ano de 2021, com seis edições, a assumir a
designação original, o Boletim Informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo
regressa à designação “O Lobo”.
Para o Uivo está traçado um outro destino que, para já, ainda é cedo para revelar. Apenas
podemos adiantar que é algo escrito e que será um resultado de trabalho conjunto entre
a Fundação Lapa do Lobo e os agentes culturais da região.

Como é que os sentidos são processados no
cérebro?
Como é que o cérebro comunica com o resto do
corpo?
Também precisamos do cérebro para andar e
saltar à corda?
As respostas a estas e a outras perguntas
encontram-se neste livro, com informação clara,
curiosidades interessantes e lustrações cheias de
cor. Inclui também atividades divertidas para ver
na prática como o cérebro é incrível!

