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A voz do lobo 

O uivo é o meio dos lobos comunicarem entre si. Normalmente desagra-
dável ao ouvido humano, o uivo é o som emitido pelo animal canino, habi-
tualmente sozinho, a pedir companhia. É um ruído que, por ser contagian-
te, funciona também como meio de comunicação de longa distância entre 
matilhas ou entre alcateias. O uivo de um lobo é capaz de alcançar 1 km.

ui•vo 
nome masculino
1ª pessoa singular
Presente indicativo do verbo uivar

Revista Cultural da Fundação Lapa do Lobo

A Revista Uivo é uma publicação anual, editada pela Fundação Lapa do 
Lobo.
Tem como objetivo partilhar ideias, pensamentos, projetos, memórias e re-
flexões de e sobre pessoas, entidades, organizações e lugares que, de algu-
ma forma, fazem parte do percurso cultural trilhado pela Fundação Lapa 
do Lobo durante o ano.
A Revista Uivo é capaz de alcançar os nossos sonhos.
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Editorial
Edi

A Revista Uivo é propriedade da Funda-
ção Lapa do Lobo, uma pessoa coletiva de 
direito privado e sem fins lucrativos, com 
objetivos fundamentalmente culturais, 
educativos e de preservação do patrimó-
nio.

É em consideração a esses objetivos que 
nasce esta Revista – para registar, divulgar 
e perpetuar através de um registo perió-
dico o trabalho desenvolvido ou inspirado 
na Fundação Lapa do Lobo.

Trazemos à colação o ponto 2 do artigo 
6º dos Estatutos da Fundação, que, de for-
ma abreviada, atesta que “sem prejuízo do 
exercício de outras atividades próprias da 
realização dos seus fins, a Fundação pode-
rá realizar (...) atividades de fomento cul-
tural e de divulgação (...) que contribuam 
para o desenvolvimento cultural, ambien-
tal, científico ou social de Lapa do Lobo e 
dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 
ou da Beira Alta, em geral”.

O propósito de divulgar as atividade e 
iniciativas da Fundação remonta a 2015, 
ano em que nasceu o Boletim Informativo 
da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo, 
com este nome, pedido emprestado a um 
amigo de sempre da Fundação, a quem 
também  pedimos colaboração para este 
primeiro número. É da autoria dele a foto-
grafia de capa. O modesto “Uivo” de en-
tão, com apenas uma folha A4, cresceu ao 
longo destes 7 anos e transformou-se nes-
ta Revista Cultural.
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Rui Fonte
Diretor de 
Programação da 
Fundação Lapa do 
Lobo
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Edi
A ambição é semelhante. Tem como prin-

cipais objetivos divulgar a cultura e a iden-
tidade da Lapa do Lobo e região; promover 
o conhecimento, o diálogo e o pensamento 
crítico e fortalecer a ligação do público com 
a identidade da Fundação Lapa do Lobo. 
É nesta ligação entre públicos e Fundação 
que reside a génese deste projeto. 

Pretende-se que, a partir de hoje, a Funda-
ção tenha uma publicação anual que seja 
o reflexo da sua atividade. Uma atividade 
marcada não apenas pelos eventos que 
organiza, mas também pelos projetos que 
desenvolve, os apoios que concede, as par-
cerias que promove.

Espera-se que o leitor, ao folhear as pági-
nas deste periódico, reconheça os momen-
tos e as circunstâncias que determinado 
artigo ou texto fazem lembrar. É nossa es-
perança também que esse reconhecimen-
to provoque curiosidade e vontade de ler, 
certificando que todas as iniciativas que a 
Fundação promove têm um ponto de par-
tida e um ponto de chegada e que o cami-
nho entre esses dois pontos é um espaço 
de liberdade onde cada um pode pensar, 
imaginar, criar, conceber o que bem enten-
der.

Do ponto de vista editorial, é nossa inten-
ção que cada número tenha um tema cen-
tral, uma temática específica, que servirá 
de ponto de partida para outras reflexões e 
considerações.

O tema deste primeiro número é o livro e 
a leitura. Os hábitos de leitura da população 
dos concelhos de Carregal do Sal e de Nelas 
foram alvo de um estudo profundo, através 
da metodologia quantitativa. Foram distri-
buídos inquéritos sobre hábitos de leitura a 
uma amostra estratificada por município, 

género, idade e nível de habilitações literá-
rias, tendo em consideração os Censos 2021. 
Nesta edição, podemos consultar os pri-
meiros dados deste estudo, que, para além 
da caraterização da população da nossa 
área de abrangência, avançam já com um 
fiel retrato dos hábitos de leitura de jornais, 
revistas e livros, mas também com outros 
hábitos culturais. Um estudo cujos resulta-
dos integrais serão apresentados em outu-
bro deste ano.

À boleia deste estudo, convidámos algu-
mas pessoas a escrever sobre livros e lei-
tura. Mas este número também convida à 
reflexão sobre outros cenários e contextos, 
como é o caso das alterações climáticas, 
tema do primeiro de uma série de Coló-
quios organizados este ano pela Fundação 
ou a covid-19, tema central de uma investi-
gação através da metodologia photovoice. 
O poder local também tem espaço, fruto da 
saudável parceria que mantemos com os 
municípios da nossa área de abrangência.

Os apoios e atividades da própria Funda-
ção oferecem o seu contributo, marcando 
presença nesta edição, assim como alguns 
projetos apoiados por nós. Espaço também 
para o registo de algumas conversas, das 
quais se destacam o perfil de um reconhe-
cido lapense, a entrevista com a autarquia 
local e os sonhos personalizados no futuro 
da aldeia. Há ainda lugar para alguns versos 
sem rima, imagens com história, lugares de 
destino e sugestões para ler, ver e ouvir.

A Revista Uivo é e será, acima de tudo, so-
bre pessoas, memórias e lugares. Será um 
ponto de encontro, a servir de ponto de par-
tida. Porque se o uivo é um grito solitário de 
um animal a pedir companhia, também é 
uma forma de comunicar à distância.

Que o nosso alcance seja longínquo no es-
paço e no tempo.
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Perfil
Manel da Aida

No velho Bilhete de Identidade o nome lá es-
crito é Manuel Pires de Freitas. Mas todos o co-
nhecem por Manel da Aida. Herdou a alcunha 
do nome próprio da mãe.

Aida era uma mulher valente, de trabalho, 
não havia nada que lhe metesse medo. Nascida 
nos Fiais da Telha, veio parar à Lapa do Lobo 
pela melhor razão de todas: o amor.

A história é breve, que a amargura do passado 
não deixa muita vontade de o recordar.

A Aida costumava ir para o Alentejo, naquelas 
temporadas de seis ou oito meses, para traba-
lhar nos campos. Foi lá que conheceu aquele 
que seria o seu amor para a vida: José de Frei-
tas. Quis o destino que se encontrassem no 
Alentejo. Apaixonaram-se e Manel da Aida é 
fruto desse amor. Tem duas irmãs mais novas e 
um irmão mais velho, só da parte do pai. 

Tem 71 anos, mas não se sente velho. 
Vive um dia de cada vez, com um sor-
riso aberto e uma capacidade de con-
tar histórias invulgar, contagiante.

Manel da Aida nasceu no Ribatejo. Diz com 
alguma mágoa que nem sequer sabe onde é a 
terra dele. Depois de lá sair, ainda no berço, 
nunca lá regressou. Sabe o nome de cor e di-lo 
como se fosse uma lengalenga: Vale de Cava-
los, concelho de Chamusca, distrito de Santa-
rém. Na juventude, ainda esteve para ir para 
o Alentejo. Chegou até a comprar uma arca, 
que era costume levar-se. Mas o pai avisou-lhe 
da ruindade do trabalho, do esforço e sacrifício 
necessários, e acabou por não ir.

Como não tem lá família, é pouca a vontade 

de visitar a terra onde nasceu. O irmão, que an-
dou nos trabalhos no Alentejo até aos 14 anos, 
prometeu-lhe que um dia o iria lá levar.

Andou na Escola até à 3ª classe. Chegou a 
passar para a 4ª, mas desistiu. Era preciso tra-
balhar. O primeiro emprego a sério foi numa 
serração, com apenas 13 anos de idade, onde 
esteve dois anos. Recorda-se que, de inverno, 
mandavam-no para casa e achou que não era 
trabalho para ele. Foi trabalhar para o Arma-
zém do Lopes, em Canas de Senhorim, de onde 
saiu para trabalhar com o Sr. Salomão, nos Blo-
cos, na construção civil.

Como, naquele tempo, havia muito trabalho 
por todo o lado, havia possibilidade de mudar 
de trabalho para quem pagasse mais. Regressou 
ao Armazém do Lopes. Aos 18 anos, como que-
ria ganhar mais, foi pedir trabalho à Fábrica do 
Carboneto, como era conhecida a Companhia 
Portuguesa dos Fornos Elétricos, em Canas de 
Senhorim. Falou com o Sr. Barata, responsável 
pela contratação do pessoal, que lhe prometeu 
um lugar. Lugar que nunca chegava. Foi quan-
do descobriu que o Lopes tinha pedido ao Sr. 
Barata para não o chamar, porque precisava 
dele no Armazém. Chateou-se com a situação 
e despediu-se.

Foi para as Minas da Urgeiriça. Andou lá meio 
ano, nos Valinhos. Não era muito trabalhoso, 
mas confessa que tinha medo quando andava 
galeria fora e escutava as tábuas a ranger e a 
estrugir. Punha-se a pensar que um dia aquilo 
tudo ia abaixo e ele ficava lá soterrado.
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Voltou à Fábrica para pedir emprego.   
Desta vez, ficou. No Forno 14. Foi uma maravilha, 
recorda. Foi logo para ajudante e de ajudante para 
sangrador.

Entretanto, foi chamado para a tropa. Tinha 20, 
quase 21 anos. Assentou praça em janeiro de 1972, 
no RI 14, Viseu. Andou lá 2 meses e foi para Queluz 
fazer a especialidade de atirador, no Regimento de 
Artilharia Anti Aérea Fixa. Depois foi adido para a 
Trafaria. Como só ganhava 40$00 no serviço militar, 
quando vinha de férias, ia para a Fábrica trabalhar. 
Em 1974, regressou para a Lapa do Lobo e para a 
Fábrica, onde trabalhou até ao encerrar definitivo 
das portas, em meados dos anos 80.

Depois foi trabalhar para a linha férrea, mas quan-
do chegou a hora de ter que ir para Lisboa, abando-
nou aquilo. Foi trabalhar com o José Manuel, como 
ajudante de taqueiro. Andou lá 13 anos. Reformou-
-se aos 56 anos, com mais de 40 anos de descontos.

Manel da Aida é casado.
Casou quando andava na tropa, com Maria Ma-

nuela Marques de Freitas, por todos conhecida como 
Manuela. Era o melhor a fazer, revela. 

Conheceu a Manuela nos bailaricos. Ela morava 
perto do Terreiro das Almas, onde se faziam, naque-
le tempo, muitos bailes e Manel da Aida sempre gos-
tou de dançar.

Lamenta agora já não poder, por causa das per-
nas, mas se pudesse não perdia um. Se os houvesse, 
também. Porque a Lapa mudou muito nos últimos 
40/50 anos.

Não foi amor à primeira vista porque era 
costume verem-se pelas ruas. Aliás, todos 
se conheciam uns aos outros e viam-se 
com regularidade, nas festas. Terá sido 
amor à primeira dança.

Casaram em dezembro de 1973, com o Carlos, fi-
lho mais velho, já na barriga de Manuela. Têm mais 
três filhos: o Paulo, o Pedro e o Márcio, que já lhe 
valeram seis netos. O Carlos tem um casal, o Paulo 
duas raparigas, o Pedro um rapaz e o Márcio uma 
rapariga. Todos a viver na Lapa do Lobo.

A Lapa cresceu e desenvolveu-se. Mas Manel da 
Aida tem saudades dos bailaricos. Era raro o domin-
go que não havia bailes. Pelo São João, punham um 
pinheiro no meio da rua, todo enfeitado, e dançavam 
com as marchas a celebrar o Santo Popular. Faziam 
o “dancing” e tapavam tudo à volta para ninguém 
entrar sem bilhete. Um ano no Terreiro das Almas, 
outro ano no Solar dos Pinas, sempre alternado. 
Eram festas valentes, com conjuntos de categoria, 
que traziam muita gente de fora à Lapa do Lobo.

Tem saudades dos carnavais que antigamente se fa-
ziam, nos anos 60, quando o pessoal da Esturreira se 
cruzava com os do Cimo do Povo. O Manel da Aida 
sorri ao lembrar-se desses tempos. Era de loucos e 
muitas vezes havia pancadaria, admite.

Na memória de um passado mais recente moram 
as Festas na Capela de Santa Catarina, realizadas a 
15 de agosto. A festa era perto da verdadeira Lapa, 
a pedra que dá nome à aldeia, junto às Malguinhas 
de Santa Catarina. Muitos lhe disseram: Ó Manel, se 
tu deixares de organizar estas coisas na Lapa, acaba 
tudo. E acabou.

Lembra-se que uma vez chegaram a imitar, em ple-
no Terreiro das Almas, o “Poço da morte”, quando 
colocaram uma moto em cima de um trator.

Organizou também, durante muitos anos, com 
amigos, as festas do rio. Chegavam a juntar quase 
uma centena de pessoas junto ao rio. Todos os anos 
lá iam, uns de trator, outros a pé, outros de mota, 
tudo para comer e beber. Todos se divertiam.

Cada pessoa pagava uma determinada quantia, 
mas começavam a comer de manhã e não faltava 
comida nem bebida até virem embora. Não faltava 
carne nem peixe, às vezes pescado lá, na hora.

É apaixonado pela pesca e pela caça.
Hoje já não se aventura nessas lides, mas recorda 

muitas aventuras. Chegou a participar em torneios 
de pesca em Fiais da Telha, na Azenha. Ainda guar-
da duas taças desse tempo.

Caçou durante 40 anos. Aprendeu com o tio. Apa-
nhava boleia na mota de um amigo, que tinha um 
atrelado para levarem os cães. Caçava lebres, per-
dizes, coelhos... Todas as 5ª feiras, domingos e feria-
dos lá iam eles, durante todo o ano. Para não falhar 
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nenhuma oportunidade, combinava com colegas e, 
sempre que era preciso, trocava de turno para poder 
ir caçar.

Depois, numa época mais recente, também se en-
volveu nos Passeios de Pasteleiras. A primeira aven-
tura foi em Lagares da Beira, mas rapidamente se 
envolveram noutras voltas: Oliveira do Hospital, 
Cunha Baixa, Tondela, Midões. Agora também se 
organiza um Passeio de Pasteleiras na Lapa do Lobo, 
através da Associação Desportiva e Cultural Lapense 
(ADCL).

Da ADCL recorda os torneios de Malha e os jo-
gos de Futebol de Salão e de Futebol  de Onze, num 
tempo em que o campo de futebol da ADCL era 

junto à Orca da Lapa do Lobo. Sempre gostou de 
jogar à bola, como qualquer miúdo. Chegou a jogar 
futebol pela Fábrica, na altura da FNAT (Fundação 
Nacional para a Alegria no Trabalho). Era defesa 
esquerdo, mas também jogava a central. Por ele nin-
guém passava, recorda. Chegou a jogar duas épocas 
pelo Seixo da Beira.

Mas se pudesse voltar atrás no tempo, era para os 
bailaricos. Quem o quer ver feliz é envolvido em fes-
tas ou à volta de uma mesa, a comer e a beber, a 
celebrar a amizade.

Vive um dia de cada vez. Dia-a-dia. O que mais 
deseja é que a família seja feliz e capaz de governar a 
vida, a morar para sempre na Lapa do Lobo.
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Eyes of  
pandemic
A Photovoice programme
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O programa: por dentro da pandemia em respostas so-
ciais de apoio a pessoas idosas: um relato em photovoice 
de educadores sociais em Portugal.

A 2 de março de 2020 foi identificado o primeiro 
caso de COVID-19 em Portugal. Este é um vírus que 
pode afetar qualquer pessoa (independentemente da 
idade, género ou estatuto socioeconómico). Contu-
do, as pessoas mais velhas e com comorbilidades (so-
bretudo doenças cardiovasculares, patologia respira-
tória crónica ou diabetes) estão em maior risco de 
infeção e de sofrer riscos mais severos, sendo a taxa 
de mortalidade 5 vezes maior para as pessoas com 80 
e mais anos (Direção Geral da Saúde [DGS], 2020; 
World Health Organization [WHO], 2020).

Desta forma, as respostas sociais para pessoas ido-
sas, sobretudo as Estruturas Residenciais para Pes-
soas Idosas (ERPI’s), enfrentaram acrescidas dificul-
dades perante a pandemia, devido às caraterísticas 
dos seus utentes. Ademais, no início da pandemia, 
identificaram-se outros desafios iminentes, como a 
inexistência e não aplicação em tempo útil de planos 
de contingência, carências no número e formação 
dos profissionais, bem como de materiais de prote-
ção individual (Andrade, 2020).

Um ano após os primeiros casos detetados de CO-

VID-19 em Portugal, incluindo os primeiros surtos 
em ERPI, várias foram as exigências, perdas, adver-
sidades, desafios (superados) e oportunidades viven-
ciadas. Daqui, surgiu a reunião de investigadores e 
co-investigadores para analisar o tema através da 
metodologia Photovoice. O programa foi desenvol-
vido via ZOOM e compreendeu 5 sessões de aproxi-
madamente 90 minutos.

A discussão das fotografias foi guiada por questões 
baseadas na técnica PHOTO, com as seguintes ques-
tões:

1. descreva o que vê/viu;
2. descreva o que acontece/aconteceu;
3. porque se focou nesse evento;
4. o que nos diz este evento sobre a sua vida e ex-

periência;
5. como este evento disponibiliza oportunidades 

para melhorar a sua vida pessoal e profissional

A equipa de investigação:
Lia Araújo, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viseu, CINTESIS
Liliana Sousa, Departamento de Educação e Psicologia, CINTESIS, Universidade de Aveiro
Xosé Cid, Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa, Universidade de Vigo
Sofia Fontoura Dias, Departamento de Educação e Psicologia, CINTESIS, Universidade de Aveiro
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Um início muito centrado na resposta imediata;
A falta de formação e preparação para situações des-
ta natureza;
A falta de materiais, nomeadamente certificados
O custo e inflação dos materiais;
A elaboração do plano de contingência;

“(…) enquanto educadora social, este aca-
ba por ser um bocadinho o símbolo da 
pandemia (...) acho que sou capaz de ves-
tir este fato, ou qualquer outro, em prol do 
outro e em prol de cuidar do outro.”

“Se adquirir este material era uma neces-
sidade, assistir à inflação dos preços e à 
chegada ao mercado do material que não 
era apropriado e que não oferecia segu-
rança nenhuma foi também uma realida-
de. A obrigatoriedade que nós tínhamos 
de ter equipamentos para distribuir pelas 
nossas funcionárias para que elas pudes-
sem fazer o seu trabalho em segurança e 
proteger os utentes, tornou-se também 
numa ameaça à sustentabilidade finan-
ceira da instituição (…)”

A
reinvenção
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“Acho que a pandemia deu-nos a cer-
teza de que num instante tudo pode 
mudar e olho agora para o meu tra-
balho e também para a minha vida 
pessoal com outros olhos (...)”

“Eu quando comecei a trabalhar era um bebé, era muito verde, era imatura, era insegura (...) não houve 
aqueles passinhos de bebé para aprender, para podermos errar. Não, na pandemia, a meu ver não podemos 
errar.”
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O
equilíbrio

A vida profissional vs pessoal e familiar
O desgaste da equipa (que ainda persiste)
O distanciamento e as normas formas de afeto

“Acho que também tive eu que encontrar o equilíbrio para, às vezes, parar um bocadinho o que se passava no 
trabalho e depois quando chegamos a casa, acho que foram tempos complicados (...)”
“(...) quase todos os dias chorava, porque era tanta pressão psicológica que era difícil (...) Quer dizer, procura-
vam em mim as soluções e eu já não tinha soluções. (...) e sabe-se Deus como é que eu estava (…)”

Fig. 4 | Ponto de equilíbrio



18

P
h

o
to

•v
o

ic
e

“O que mais me custou 
nesta pandemia é esta 
falta de afeto (...) não 
pode haver o abraço, o 
beijinho, (...) o tocar na 
mão, o fazer uma fes-
tinha, acho que temos 
sempre que tentar rein-
ventar novas maneiras 
também de dar carinho. 
Uma palavra mais ami-
ga, estar ali mais lado a 
lado.”

Fig. 6 | Novas realidades

“Com o uso da máscara nós praticamente só vemos o olhar das pessoas e isso permitiu-me, enquanto profis-
sional e também a nível pessoal, analisar o outro de outra forma. Acho que quando nós olhamos para os olhos 
dos outros isso permite-nos estabelecer uma relação de empatia, que é uma caraterística que eu acho que é 
muito importante no trabalho que nós desempenhamos.”
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“O que faz pensar esta junção de 
cores é no trabalho de equipa e da 
sua importância. Individualmente 
cada um de nós não deixa de ter as 
suas capacidades e as suas com-
petências, mas, juntamente com 
todos os outros, cada um mantém 
as suas competências, as suas ca-
pacidades e qualidades e, em con-
junto, conseguem ser ainda mais.”
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Foi essencial para a resposta
Envolveu muito esforço pessoal e profissional
Um processo muito interno, dentro da Instituição
A união, sem descurar as competências individuais
A persistência, comunicação e proximidade
A hierarquia que se desvaneceu em função de uma 
heterogeneidade de funções
O profissional social que “vestiu o fato”, esteve na 
linha da frente
A resiliência e a superação dos profissionais
A necessidade de valorização e a falta de palavras e 
atos neste sentido
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“(…) Acho que é muito importante uma equipa forte, porque só assim é que conseguimos acho que avançar, 
porque acho que o nosso desgaste psicológico, físico acho que é tão grande… “
“(…) nós enquanto técnicos sociais e educadores sociais também estamos na linha da frente, também presta-
mos cuidados ao outro e também existimos, e também estamos cá para isso.”
“(...) durante a pandemia deixámos um bocadinho de ser o educador social, ou o gerontólogo, ou o psicólogo 
e passamos a ser tudo e mais alguma coisa. (…) vi sempre as mesmas pessoas e tínhamos de fazer tudo (...)”
“(...) realmente parece que agora parece que não há aquelas hierarquias, somos todas iguais, lá no trabalho. 
Vestimos todas a mesma farda, (...) essa pandemia também veio trazer essa união nas equipas que antes, se 
calhar, existia, mas que não era tão notória como agora.”
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Fig. 10 | Lápis de ponta

Foram um exemplo de resiliência
Neste momento, alvo de preocupação, para não perderem 
mais capacidades (cognitivas, motoras, etc.)
As atividades individuais e em grupos pequenos; e exterio-
res
O recurso às tecnologias digitais
O contacto com os familiares

As
pessoas 
mais 
velhas

Fig. 11 | Superação
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“Este senhor viveu os últimos me-
ses de vida da sua esposa do lado 
de fora de uma janela (…) aquele 
senhor ficou “sozinho”, nunca mais 
foi o mesmo… (...) a parte mais difícil 
é lidar com a dor que ele sente por 
ter estado ausente nos últimos dias 
de vida da esposa.”

“(...) elas vão perdendo aos poucos 
um bocadinho de tudo que se lem-
bram, nomeadamente o Alzheimer

Um
futuro 
ainda 
incerto
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A esperança na vacina
As dúvidas sobre procedimentos, mas realce de que algumas práticas (ex.: 
máscaras, tecnologias) permanecerão num futuro próximo e a longo prazo
A preocupação com as repercussões (nas pessoas mais velhas, na equipa)
As incertezas quando ao que será o futuro

“(…) nós queremos planear o futu-
ro e sem saber muito bem como 
planear, é uma coisa assim muito 
incerta o que nós podemos fazer 
para nos preparar (…) São cicatrizes 
que vão ficando e que nunca mais 
seremos os mesmos, também sere-
mos mais fortes ao fim disto, tenho 
essa fé (...)”

“A vacinação acho que agora vem 
nos dar uma lufada de esperança 
para o futuro. Mas o futuro ainda 
não é assim muito pensado.”

“(…) nós não controlamos pratica-
mente nada. (...) Nós estamos a vi-
ver hoje, aprendemos com o ontem 
ou tentamos fazer por isso, mas 
depois não sabemos efetivamente 
o que vai acontecer no dia de ama-
nhã (…)”
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Galeria de
Exposições
da Fundação
Lapa do Lobo

Enquanto espaço da Fundação Lapa do 
Lobo dedicado a exposições por excelên-
cia, a Galeria de Exposições pretende ser-
vir propósitos culturais muito concretos. 
A organização de mostras diversas, pro-
moção de artistas da região, cedência de 
espaço para organizações e eventos locais 
são alguns dos objetivos máximos deste 
espaço.

Uma vez inserida num meio maioritaria-
mente rural e com pouca oferta cultural, 
a Galeria de Exposições tem vindo a apre-
sentar uma programação heterogénea 
com propostas que passam pela música, 
pela pintura, escultura, fotografia e até 
artesanato regional. Atrair e sensibilizar 
todo o público, de variadas idades e carac-
terísticas, tem sido um desafio constante 
com resultados bastante positivos. 
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Embora seja um espaço de exposições 
por excelência, tem ambições que ultra-
passam a estanquicidade do espaço físi-
co. Muitas das temáticas da programação 
são estudadas e complementadas com 
atividades diversas, sempre com o pro-
pósito de desmitificar o conceito elitista 
e distanciado por vezes inerente a estes 
espaços.

Exemplos concretos dessas atividades são 
as sessões de inauguração que se reali-
zam antes de cada exposição, sessões 
essas abertas ao público em geral e sem-
pre com a presença do artista de modo a 
gerar alguma proximidade, alguma inti-
midade e quebrar a barreira institucional 
artista-público.

Promove estreita ligação a outras ativi-
dades da Fundação como o Projeto Alca-
teia (Serviço Educativo), Biblioteca, alguns 
Cursos e Oficinas ou outras iniciativas 
como a “Lapa do Lobo Aldeia Cultural”.

Com todas estas iniciativas distintas, a 
Galeria de Exposições pretende gradual-
mente adquirir um estatuto de espaço 
familiar aberto ao público, um local onde 
as pessoas possam aprender, descobrir ou 
simplesmente respirar arte.

Os desafios da Galeria de Exposições da 
Fundação Lapa do Lobo prendem-se com 
a constante busca pela originalidade e va-
lor acrescentado da sua proposta.

MAIS INFORMAÇÕES
www.fundacaolapadolobo.pt
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Portugal e o seu interior. Um interior pouco co-
nhecido, mas rico, nas paisagens, nos produtos, nas 
tradições e muito mais. E é de facto uma das missões 
mais importantes, a da preservação desta riqueza 
biológica e cultural, que é imensurável. 

O concelho de Nelas é parte deste interior. Com 
uma localização privilegiada, entre as serras da Es-
trela e Caramulo, ladeado pelos rios Mondego e 
Dão, cobre-se com olivais, vinhas e campos de pas-
tagem. Somos ricos! Temos um vasto património 
histórico-cultural e as infinitas histórias de um povo, 
que com raízes profundas afirma a identidade e o 
valor da nossa região. O culto da terra e da tradição 
traçam o perfil marcadamente rural desta parte do 
interior. Conhecer e documentar as raízes do nosso 
povo, dá-las a conhecer às gerações mais jovens, per-
mitir-nos-á consolidar e fomentar o valor da nossa 
identidade, do nosso património e das nossas gentes.

A cultura é uma construção social que se forma gra-
dativamente ao longo dos tempos, é um componente 
ativo na vida do ser humano que muito influencia a 
sua conduta. O nosso perfil está profundamente vin-
culado à nossa origem, às nossas raízes. E a educação 
é moldada por essas origens. Podemos aqui adaptar 
o dizer (...) diz-me de onde vens e dir-te-ei quem és 
(...) para sustentar a ideia de que os nossos valores e 
a formação da nossa personalidade em muito devem 

às gentes que nos rodeiam, aos costumes e tradições 
de um povo. O perfil de um indivíduo é também 
reflexo das aprendizagens adquiridas, das manifes-
tações culturais no entorno familiar e escolar. Desde 
o seu nascimento, a pessoa é influenciada pelo am-
biente social no qual está incorporada. Assim, não 
pode existir uma pessoa desprovida de cultura, e co-
nhecê-la é essencial para conseguirmos firmar valo-
res e preservar património.

A meu ver, conhecer e transmitir a nossa 
história é educar pela cultura. Ao mesmo 
tempo, dinamizar a nossa cultura e mo-
tivar a participação do povo é valorizá-lo, 
tornar viva a sua memória, recriar as nos-
sas tradições, dar a conhecer a história. Há 
uma dinâmica, uma passagem de teste-
munho de uma geração para outra e o ob-
jetivo último de disseminar valores e pre-
servar o que é de todos. O que é isto senão 
educar?

Nestes últimos dois anos, por consequência da 
pandemia, tem-se verificado uma mudança do para-
digma há muitos anos enraizado no nosso país. Re-
firo-me à preferência pela cultura urbana, e à falta 
de atenção dada ao pobre interior. Mas os tempos 
mudam, e gradualmente mudam também as ideias, 
e acabamos por valorizar outros conceitos e outras 
práticas. É certo que o planeta está em colapso, é 
certo que a sociedade está mais e mais alerta para as 
consequências de uma vida urbana, industrial, con-
sumista. Hoje, tende-se a valorizar o que é simples. 
E o que é simples é rico, porque não tem medida, 
porque não tem limite e, portanto, é inestimável o 
seu valor. E é aqui que o interior é protagonista. São 
já notórios os movimentos na nossa direção, princi-
palmente como destino de férias para nacionais e in-
ternacionais. Obviamente que nos debatemos com 
problemas de envelhecimento da população, e com 
as dificuldades que os mais jovens encontram para se 
estabelecer nesta área. Questões importantes, cujas 
respostas-solução terão sempre que passar por uma 
linha de equilíbrio rígida, em que o desenvolvimento 
industrial se balance com a preservação do natural, 
do antigo clássico e rústico. 

Município de Nelas
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Elsa Loureiro
Vice-presidente da 
Câmara Municipal 
de Nelas
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As comunidades do interior, nomeadamente no con-
celho de Nelas, encontram-se assim numa posição de 
destaque. Neste cenário, a necessidade de valorizar a 
nossa cultura assoma-se ainda mais. Funcionarmos 
como uma comunidade organizada, motivada e par-
ticipativa é hoje ainda mais importante. Promovermos 
novos, e fortalecermos antigos alicerces para exterio-
rizar as nossas tradições é agora imperativo. É então 
necessário trabalhar ideias, novos projetos, envolvendo 
as nossas gentes, num contexto de partilha, com o fim 
de promover a nossa região e a nossa cultura. Pessoal-
mente, acredito que as melhores ideias resultam da in-
teração entre indivíduos. E o concelho de Nelas é rico 
em gente de ideias. A base é criar plataformas onde 
as nossas pessoas possam trocar ideias, onde se sintam 
motivadas a participar e dar vida à sua região. É na 
partilha de histórias que educamos e preservamos as 
nossas memórias, a nossa cultura.

Cada freguesia do concelho de Nelas conta como 
um pilar patrimonial e histórico. Temos que juntar as 
gentes, ouvir e documentar cada história, divulgar e 
promover a nossa cultura e os nossos produtos.  O car-
naval, as marchas populares, a cultura da vinha e do 
vinho, o queijo, o azeite, o mel (...), os solares, a histó-
ria e as tradições demarcam a autenticidade da nossa 

região. Recriar tradições nos locais de origem é dina-
mizar e valorizar todo o nosso concelho. A união, e a 
motivação das nossas gentes é o mais importante para 
alavancar as nossas tradições, torná-las dinâmicas e in-
terativas. Só assim teremos um concelho mais coeso, 
mais visível, mais atraente. Um concelho equilibrado, 
com qualidade de vida, com abundância nas coisas 
simples, aquelas cujo valor é incalculável. É de maior 
importância que as nossas associações continuem a 
trabalhar, que continuem a cativar mais jovens, conti-
nuem a promover as nossas tradições, que continuem 
a educar para a cultura e para as tradições.

   O nosso objetivo é criar oportunidades, de troca 
de ideias nos mais diversos contextos, chamar as pes-
soas a participar e com isto dinamizar o concelho. Um 
exemplo é o incentivo ao Turismo de Natureza, com 
os trilhos de BTT e caminhada, permitindo às pessoas 
usufruir do nosso património natural, promover práti-
cas saudáveis e de bem-estar, e diligenciar a manuten-
ção e sustentabilidade das zonas rurais.

Em parceria, apostando na partilha, podemos pensar 
num futuro melhor para nós e para quem nos visita.
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Respondendo ao desafio que me foi lançado pela 
Fundação Lapa do Lobo (FLL), de procurar expla-
nar a minha opinião sobre a temática cultura e edu-
cação, transcrevo para este texto duas frases que, de 
algum modo assumo, norteiam o meu raciocínio so-
bre a temática em questão.

Ressalvo que a presente redação, reflete apenas as 
minhas reflexões e convicções sobre a área em ques-
tão.

Regressemos à reflexão. “Se acha que a Educação 
é cara experimente a ignorância.”, frase atribuída a 
Derek Bok e, “O objetivo da educação é substituir 
uma mente vazia por uma mente aberta.” Malcolm 
Forbes, constituem-se como referi, ideais com os 
quais concordo. 

A primeira remete para a inevitabilidade/necessi-
dade da existência de um currículo formal na área 
educativa, a segunda, com tanto ou mais interesse, 
tornando-se mais premente, desafiadora, diferencia-
dora e verdadeira a cada dia que passa, está natural-
mente mais associada com as responsabilidades que 
cabem e, que defendo e considero de primordiais 
para todos os que tendo responsabilidades na gestão 
autárquica, têm a intuição de olhar muito para além 
dos euros e quiçá poderem acrescer um capítulo de-
veras importante em torno da aquisição de conheci-
mentos, que muitas vezes parece ser descurado, ou 

pelo menos colocado em segundo plano: a satisfação 
e felicidade dos visados.

O pensamento, aqui transcrito, transporta-me para 
a crucial importância dos Municípios na construção 
de uma oferta de educação informal consistente. 
Esta forma de educação é um processo contínuo e 
inacabado ao longo da vida. Cada um de nós adqui-
re e acresce conhecimentos das mais díspares formas, 
como sejam: através das suas experiências diárias, da 
sua relação com o meio, de forma estruturada/for-
mal ou não estruturada, nomeadamente através da 
transmissão de saberes, como as tradições culturais e 
vivências características das nossas gentes, da nossa 
comunidade. 

Considero, no entanto, que os Municípios devem 
ter cada vez mais um papel ativo e preponderante 
na educação não formal, aquela que ocorre fora da 
estrutura curricular, de forma organizada e desen-
volvida com o fim de obter aprendizagens de for-
ma voluntária. Esta tem como principal enfoque 
a formação para os jovens em matérias que ficam 
fora do processo educativo, dito curricular e, como 
já assumi, no meu entender tem um papel decisivo, 
sobretudo pela perspetiva da diferenciação. Antevê a 
possibilidade de ajudar na “construção” do uno ao 
invés do todo.  

Defendo, por conseguinte, que os Municípios de-
vem oferecer em articulação com diversos parceiros 
locais (Associações Desportivas e Culturais, IPSS, 
CLDS, Comunidade Escolar) e/ou regionais (no 
nosso caso: a Fundação Lapa do Lobo, a Associação 

Poder
local
Município de Carregal do Sal

Isabel Azevedo
Vice-presidente da 
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Cultural Contracanto e o Conservatório de Música e 
Artes do Dão) diversas possibilidades de ocupação ati-
va dos nossos jovens de diferentes idades, qualificada 
e diferenciada dos tempos livres, contribuindo assim 
de forma alternativa e complementar para o desen-
volvimento voluntário de competências em dinâmicas 
sociais e ações cívicas, valorizando e acrescendo por 
outro lado as competências adquiridas pela experiên-
cia através da educação formal, desenvolvida sobretu-
do no aludido universo escolar.

O município tem o dever de disponibilizar 
espaços distintos dos utilizados pela edu-
cação formal, como sejam, a título exem-
plificativo: a Biblioteca Municipal, o Museu 
Municipal Soares de Albergaria e o Centro 
Cultural, oferecendo assim múltiplas possi-
bilidades de ocupação ativa, qualificada e 
diferenciada dos tempos livres de jovens de 
diferentes idades, contribuindo assim para 
a sua formação. 

Porque acredito que a educação não formal serve de 
base para promover a cidadania e participação juvenil 
na nossa comunidade, pretende este Executivo, de que 
faço parte, criar o Prémio Municipal da Cidadania-Jo-
vem, uma iniciativa que se encontra ainda em elabo-
ração. Este projeto tem como objetivo contribuir para 
o reconhecimento da cidadania como uma prática im-
portante para a vida dos jovens e para a sociedade en-
volvente para além da componente académica. Acre-

ditamos que este incentivo à mobilização dos jovens, 
no sentido de uma participação social mais ativa, vai 
muni-los de uma série de experiências e ferramentas 
válidas e úteis, quer sejam na área da liderança, inicia-
tiva, trabalho de equipa e resolução de problema, que 
cada vez são mais requeridas, necessárias e diferencia-
doras no complexo e competitivo universo laboral.

Nem só de livros, quadros, teatro, música vive a nossa 
Cultura, pretendemos que os nossos jovens vivam de 
forma mais próxima as nossas tradições, a nossa diver-
sidade geográfica, as paisagens, os recursos endógenos, 
o património natural e cultural, entre inumeráveis ou-
tras possibilidades.

Concluo, dando um ênfase mais do que merecido a 
toda uma vasta dinâmica de diversidade e qualidade 
das inúmeras atividades da Fundação. 

Seria imperdoável não fazer referência o quanto im-
portante é para o nosso concelho ter como parceiro a 
Fundação Lapa do Lobo, que também aqui promove 
e dinamiza um conjunto vasto de iniciativas, em exclu-
sivo ou em parceria com outras entidades, sempre com 
o propósito de ajudar este município a proporcionar 
oportunidades de acesso cultural e educativo ao pú-
blico-alvo destas atividades, além do incentivo à pro-
moção de uma participação cívica e social dos nossos 
jovens na sociedade.

À Fundação bem que poderia ser atribuída a dis-
tinção honorífica “a pedrada no charco”, em face do 
que constitui o seu meritório trabalho no acréscimo 
substantivo das dinâmicas culturais deste nosso bem 
fadado território.
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Com experiência de mais de uma década na 
liderança de ONG com impacto a nível re-
gional e nacional e uma volta ao mundo com-
pletada durante um gap year aos 18 anos, o 
Gonçalo é atualmente Consultor empresarial 
e membro-fundador da comunidade LIDE-
RA. Durante o seu percurso, o Gonçalo já foi 
Presidente de uma Associação de Estudantes, 
Deputado Municipal, dirigente da Juventu-
de Socialista, fundador e CEO da Gap Year 
Portugal. Entre as experiências internacio-
nais, destaca-se o convite do Departamento 
de Estado Norte Americano a participar no 
International Visitor Leadership Program, 
ter sido vencedor da fase nacional do prémio 
europeu Carlos Magno para a Juventude e ter 
sido delegado no University Scholars Leader-
ship Symposium na ONU na Tailândia.

Gonçalo
Azevedo Silva
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Comecei a ficar bastante preocupado com 
esta problemática há cerca de três anos, à medi-
da que ia tomando consciência da forma como 
o mundo estava a mudar. Quando chegou o 
momento em que eu já não conseguia ficar 
parado, criei, em conjunto com uma série de 
pessoas, uma organização que designamos de 
LIDERA: uma comunidade de jovens líderes, 
até aos 35 anos de idade, das mais diferentes 
áreas, desde a investigação ao jornalismo, políti-
ca, artes, empreendedorismo, entre outros. Pes-
soas influentes nas suas comunidades, mas que 
necessitavam de um ponto de encontro para 
aumentarem o seu conhecimento e depois agir 
no âmbito do combate às alterações climáticas. 
Na altura, isso atenuou um pouco a minha an-
siedade relacionada com este tópico.

Mas o efeito durou apenas uns meses. Passa-
do esse tempo, voltava a reflexão que não es-
tava a fazer o suficiente e foi nessa altura que 
percebi e disse para mim próprio: se eu quero 
mesmo mudar alguma coisa, eu tenho de me 
profissionalizar e dedicar 100% do meu tempo 
a esta problemática. Foi nessa altura que eu de-
cidi deixar o emprego que tinha, mais cómodo 
e com maiores perspectivas de progressão sala-
rial, e procurar um trabalho nesta área. Feliz-
mente descobri a Get2C, uma consultora com 
dez anos de existência. Alguns dos seus funda-
dores já trabalham nesta área há muito tempo, 
tendo estado, por exemplo, a negociar o Proto-
colo de Quioto. São pessoas muito experientes 
na área. Atualmente, estou efetivamente mais 
feliz e assumo um sentimento de realização pes-
soal gigante. Estou muito alinhado com o que 
eu gosto e quero.

Penso que todos nós nos preocupamos, de um 
modo ou de outro, com as alterações climáticas. 
Mas deixem-me tornar claro para todos: 1,5ºC 
é o nosso limite. Se a temperatura do mundo 
aumentar mais do que isso, o mundo vai mu-
dar drasticamente. As estimativas são que, até 
à data de hoje, a temperatura da terra já te-
nha aumentado em 1,1ºC. Significa que temos 
0,4ºC para atingir o limite. A partir desse mo-
mento, nós vamos começar a enfrentar fenóme-
nos naturais catastróficos de forma muito mais 
intensa e frequente. A partir desse momento 
vão começar também a desenvolver-se alguns 
círculos viciosos. Por exemplo, mais aqueci-
mento, maior temperatura, mais degelo, menos 
reflexão do sol pelo gelo, maior aquecimento, 
maior temperatura, mais degelo e por aí adian-
te. É um círculo vicioso. Podemos falar desses 
círculos igualmente nas florestas e para tantos 
outros acontecimentos.

Mais um alerta: se tudo continuar 
como está e todos os países cumpri-
rem com os seus compromissos, a 
temperatura da terra já vai aumentar 
em 2,4ºC, mais uma vez acima do nos-
so limite.

Nós temos mesmo de fazer alguma coisa pelo 
nosso planeta.Temos de dar um murro na mesa 
e revolucionar as nossas opções. Sei que isso 
custa. Custa, mas tem que ser feito. Temos que 
nos levantar do sofá e começar a impor a to-
mada de medidas para combater as alterações 
climáticas. Até porque a questão de perdermos 
conforto ao tomarmos opções mais verdes não 
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será necessariamente uma verdade absoluta.
Já está estudado, e há projeções que apontam nesse 

sentido, que os empregos que serão criados no futu-
ro, associados à transição climática, provavelmente, 
serão mais do que os empregos que serão eliminados 
com essa mesma transição. Esse é um ponto, na mi-
nha opinião, muito importante. Não vamos, necessa-
riamente, perder empregos. Outro ponto importante 
é que não vamos ter de, obrigatoriamente, perder 
rendimentos. Nós sabemos que, ao conseguirmos 
que o nosso país e a União Europeia se consigam 
descarbonizar mais rápido, vamos tornar-nos mais 
competitivos face a outros que comecem o processo 
de transição mais tarde. Por exemplo, até 2026 vai 
ser implementada uma espécie de barreira alfande-
gária de produtos importados, de todo o mundo. Por 
exemplo, produtos comprados na China vão come-
çar a ser taxados por a China não cumprir medidas 
de sustentabilidade. Esse mecanismo vai obrigar a 
própria União Europeia a virar-se mais para dentro 
e a comprar mais aos Estados-membros do que a ou-
tros países. Não há, claramente, esta dicotomia de 
crescermos ou nos tornarmos mais sustentáveis. Pen-
so que conseguimos ganhar em todas as frentes com 
a alteração de políticas e comportamentos.

Na minha opinião, qualquer um de nós pode 
escolher um caminho. Nem todos nascemos 
para ser políticos, educadores ou empresá-
rios. Contudo, creio que, independentemente 
da nossa vocação ou profissão, há cinco ca-
minhos que devem estar claros. Cada um de 
nós pode escolher o seu ou combinar alguns 
destes: 

1. A ação individual. É o mínimo dos mínimos. 
Para mim já é incompreensível não se reciclar, não se 
preocupar com a eficiência energética, não se pensar 
duas vezes antes de se utilizar automóvel,  não estar 
atento à limitação que temos. Por exemplo, eu reduzi 
imenso o meu consumo de carne. Algumas pessoas 
podem dizer que é uma opção discutível, mas, nos 
dias de hoje, já não o é. 30% das emissões de gás 
metano estão associadas à criação de gado. Temos 

mesmo de mudar, a título individual, os nossos há-
bitos. Isso também inspirará outras pessoas a fazer 
o mesmo. 

2. A ação política. Não é só estar na política. É tam-
bém exigirmos aos políticos que tomem medidas. 
Uma das coisas que considero criticável é nós votar-
mos sem sabermos o que o/a candidato(a) propõe 
sobre o combate às alterações climáticas, por exem-
plo, ou se o nosso município já tem um roteiro para a 
neutralidade carbónica. Se não tem, podemos exigir 
que o façam. Por outro lado, nós também podemos 
participar nas tomadas de decisão e não ficar à es-
pera que só os políticos o façam. Temos que assumir 
que todos nós somos, de certa forma, políticos em 
alguns temas da nossa vida.

3. Ativismo. O ativismo não é só para as figuras 
públicas, como a Greta Thunberg. Se continuar a ser 
apenas um papel para meia dúzia de pessoas, nós 
não vamos ultrapassar isto e seremos os que se extin-
guem por opção. Nós temos que ser ativistas. Porque 
não, juntarmo-nos a mais manifestações e levarmos 
outras gerações, principalmente as mais novas, con-
nosco? Temos de fazer esse trabalho de ativismo.

4. Ação empreendedora. O empreendedorismo é 
outra questão muito importante. Nas nossas empre-
sas, nos locais de trabalho, temos de apresentar solu-
ções que contribuam para a neutralidade carbónica. 
Tentar também que as nossas empresas tenham a 
sua própria estratégia para a neutralidade carbónica. 
Se forem apenas algumas empresas a quererem ser 
neutras em carbono, não será suficiente.

5. Sensibilização. Nós próprios também temos de 
ser agentes de informação, sensibilização e conscien-
cialização sobre este tema. Temos de envolver as pes-
soas que nos rodeiam, temos de educar e transmitir 
o que nós próprios aprendemos sobre as alterações 
climáticas. É importante criar um efeito de propa-
gação.

Penso que agora seja claro: não podemos 
continuar a assobiar para o lado, nós temos 
o poder de inverter o curso da história.
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Projeto 
Alcateia
UM LUGAR DE CRIAÇÃO DE SENTIDOS

Ana Lúcia Figueiredo
Coordenadora do
Projeto Alcateia - 
Serviço Educativo
da Fundação Lapa do 
Lobo

Licenciou-se em Comunicação Social – vertente 
de Jornalismo, pela Universidade do Minho. Fez o 
Curso de Formação Profissional para Especializa-
ção de Quadros Superiores em Produção Cultu-
ral, pela Sete Pés, e diversos cursos e workshops de 
prática cultural, artística e educativa. Frequentou 
o Mestrado de Mediação Cultural e Literária – 
Ramo Cinema e Literatura, na Universidade do 
Minho.
Trabalhou no jornal Público (Jornalista), na Fun-
dação de Serralves (Assessora de Imprensa), no 
Museu de Transportes e Comunicações do Porto 
(Monitora de Exposições), no Teatro Viriato (Res-
ponsável pelo Serviço Educativo, primeiro, e As-
sessora da Direção, depois), nas Comédias do Mi-
nho (Coordenadora Artística e Pedagógica) e n’ A 
Oficina (Diretora Artística do setor de Educação e 
Mediação Cultural).
Desde 2011, é Coordenadora e Programadora do 
Projeto Alcateia - Serviço Educativo da Fundação 
Lapa do Lobo. Participou, como oradora, mode-
radora e relatora, em vários seminários, conferên-
cias e outros encontros. A procura de uma edu-
cação integral, a nível ético e a nível estético, tem 
definido a sua ação na vida.
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O Projeto Alcateia - Serviço Educativo da Funda-
ção Lapa do Lobo (FLL) nasceu há 11 anos, com 
um conceito de intervenção cultural local decorrente 
da missão da FLL. A designação ‘alcateia’ foi esco-
lhida por associação ao lobo, figura identitária da 
instituição (no nome e na imagem), mas sobretudo 
pelas possibilidades do seu sentido semântico: grupo, 
coletivo, comunidade, e do seu sentido metafórico: 
alerta, relação, comunicação. 

O Projeto Alcateia tem como missão criar 
uma oferta cultural regular, junto da co-
munidade em geral e de públicos-alvo es-
pecíficos, como escolas, agentes educativos, 
famílias, crianças e jovens. Este Projeto pre-
tende promover experiências significativas 
de aprendizagem, em torno de conteúdos, 
contextos e ações no domínio das artes e 
da sua relação com outras áreas do conhe-
cimento. Em simultâneo, procura criar es-
paços e tempos lúdicos de criatividade, 
discussão e partilha, através da criação e da 
programação de atividades educativas.

Ao longo dos anos, este Serviço Educativo tem fun-
cionado como mediador entre os públicos, os cria-
dores e os objetos artísticos, promovendo lugares 
de encontro que potenciam o desenvolvimento de 
competências cognitivas, críticas, criativas, sociais e 
afetivas.

OS PÚBLICOS 
O desenho de participação do Projeto Alcateia é in-

clusivo e democrático, no sentido em que, por exem-
plo, têm acesso às atividades programadas para cada 
nível de ensino a totalidade de alunos da área de 
abrangência geográfica da FLL. Esta opção implica 
que, por vezes, um espetáculo ou uma oficina sejam 
apresentados durante vários dias ou várias semanas, 
de acordo com o número de turmas. Este modelo 
de programação é invulgar para a maioria das ins-
tituições culturais e respetivos programadores, assim 
como para os artistas e companhias.

Ao contrário do discurso cultural institucionaliza-
do, que promoveu a criação de serviços educativos 
em instituições culturais com o objetivo de ‘formação 
de públicos’, o Projeto Alcateia não pensa nos seus 
públicos como públicos potenciais, numa perspeti-
va de futuro, mas como públicos reais, aqui e ago-
ra, independentemente da faixa etária.  Do mesmo 
modo, não pensa nos seus públicos como entidades 
abstratas, mas como pessoas, com as quais partilha o 
quotidiano, no tempo e no espaço. 

Por essa razão, o pensamento de programação de-
riva sempre dessa relação de proximidade, assente 
numa escuta permanente, mesmo que, por vezes, 
impercetível. Este exercício não é isento de dúvida e 
risco, mas é o único que permite uma efetiva prática 
cultural com a comunidade, através do diálogo, da 
emancipação e da criação de sentidos.
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OS CRIADORES 
O Serviço Educativo da FLL considera que os seus 

colaboradores (criadores, artistas, companhias, forma-
dores…) são facilitadores de experiências sensíveis, no 
contexto da educação não formal como dimensão fun-
damental do processo de aprendizagem ao longo da 
vida. É com eles, através de uma relação de afinidade e 
cumplicidade, que desenha um corpo coletivo de pes-
quisa, reflexão e construção estética, ética e poética. 

Alguns nomes são recorrentes nas propostas do Pro-
jeto Alcateia, pela sua capacidade de envolvimento 
com o território e com os públicos, pela sua identifica-
ção com a missão da FLL e, sobretudo, pelo seu em-
penho artístico e humano em fazer da educação pela 
arte uma base de leitura da complexidade do mundo. 
O teatro, a música, a literatura, o cinema, a dança, 
as artes visuais, as artes plásticas e todas as linguagens 
artísticas, e a sua relação com outras áreas do conhe-
cimento, são elementos integrantes da formação hu-
mana.

Os projetos programados nascem, muitas vezes, da 
partilha de ideias e inquietações com os criadores, que 
resultam em encomendas ou coproduções, mas é tão 
ou mais importante apoiar a circulação de atividades 
que já existem, desde que igualmente pertinentes e 
interessantes. Umas e outras devem perpetuar, tanto 
quanto possível, a curiosidade, a surpresa e o fascínio, 
naturalmente presentes nas infâncias de todas as ida-
des.

OS OBJETOS ARTÍSTICOS 
As ações artísticas e educativas que o Projeto Alca-

teia define, para cada ano de programação, pretendem 
constituir-se como espaços simbólicos de aprendiza-
gem, crescimento e fruição. A diversidade de tipolo-
gias de atividades - espetáculo, performance, oficina, 
visita, instalação, exposição, conversa, ensaio, sessão 
de cinema, ação de formação, conferência - desmul-
tiplica possibilidades individuais de olhar, pensar e 
sentir. Todos os objetos artísticos são escolhidos consi-
derando o papel ativo e criador do indivíduo (criança, 
jovem ou adulto) na construção do conhecimento. 

Para além da diversidade de linguagens artísticas e de 
tipologias de atividades, o Serviço Educativo da FLL 
tem também a preocupação de diversificar e adequar 
os espaços de apresentação, desde os mais convencio-
nais (Auditório Maria José Cunha, Centro Cultural 
de Carregal do Sal, Galeria de Exposições, Bibliote-
ca Escolar) aos mais improváveis (sala de aula, recreio 
da escola, rua, jardim, praça, esplanada, pátio). Mas 
todos de portas abertas, para quem quiser espreitar, 
entrar, sair ou ficar. A informalidade, com o devido 
enquadramento, faz parte da ação do Projeto Alcateia, 
de modo a criar princípios de liberdade e autonomia, 
evidentemente sem prejuízo para os criadores e para 
os objetos artísticos. 

Não há respostas absolutas nem respostas erradas, 
todas as perguntas são válidas e as opiniões também, 
porque cada objeto artístico só está terminado no mo-
mento de confronto com cada rosto do público.
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Crescer 
brincando 
a sério com 
as palavras
A propósito da III edição dos Encontros da Educação e do Pensamento, promovido pelo
Projeto Alcateia - Serviço Educativo da Fundação Lapa do Lobo, em 23 de outubro de 2022

Isabel Peixeiro e Margarida Fonseca Santos 
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Isabel Peixeiro e Margarida Fonseca San-
tos encontraram-se no mundo da escrita e 
partilharam de imediato as suas paixões: 
pensar a aprendizagem, estudar a meta-
cognição, dando especial relevo à forma 
como escrevemos e lemos. Dos seus cami-
nhos, trouxeram partes essenciais ao pro-
jeto Re-Word-It: a Isabel trouxe o interesse 
pela forma como aprendemos e pelo papel 
da inteligência emocional e social na Esco-
la; a Margarida trouxe ideias dos desafios 
de escrita e do treino mental, e o recurso à 
audição interior. Na sua bagagem, têm em 
comum a publicação de livros para a infân-
cia e o propósito de devolver à escrita e à 
leitura a curiosidade e o prazer.

Depois destes tempos de pandemia, em que a esco-
la precisou de renovar e reequacionar a prática letiva, 
ficaram ainda mais visíveis as lacunas que persistem 
e que afetam a compreensão leitora, a escrita, como 
forma de comunicar e aprender e, com especial relevo, 
as dificuldades de aprendizagem e as falhas na aten-
ção. O Re-Word-It é o projeto onde nos debruçamos 
sobre as práticas de leitura e escrita, a aprendizagem, a 
atenção e a memória, a metacognição e o estímulo da 
criativa e da curiosidade. É este o nosso foco de traba-
lho – focamo-nos na aprendizagem com prazer.

Sendo a leitura e a escrita aéreas transversais a todo 
o conhecimento, precisamos de lhe prestar a devida 
atenção, procurando novas soluções, pois é com pa-
lavras que comunicamos, pensamos, sentimos e desa-
bafamos, damos asas à criatividade e avançamos na 
curiosidade. Contudo, a resistência em escrever é real, 

e os alunos encaram as tarefas de escrita como se de 
um castigo se tratasse. Pensemos então nestas ativida-
des, deixando aqui algumas sugestões.

Se imaginarmos que, ao entrar para uma aula, nos é 
dito que hoje vamos escrever sobre o que quisermos e 
da forma como quisermos, o que sentimos? Tirando 
raras, muito raras, exceções, a nossa cabeça fica num 
vazio tão desolado como o da folha que temos à nossa 
frente. Só existe uma minoria diminuta em cada gru-
po que, por alguma razão – serem grandes leitores ou 
terem hábitos regulares de escrita –, escreve sem receio 
ou preocupação. O resto do grupo fica paralisado.

Uma das razões para este facto é cerebral, pois a me-
mória de trabalho, pequena por definição, fica inunda-
da com a preocupação de não saber o que escrever; a 
outra razão é óbvia, pois quem não pratica escrita terá 
dificuldade em escolher um assunto para iniciar o seu 
texto. Por esta razão, declarámos, no Re-Word-It, um 
inimigo público, o n.º1: o texto livre.

Para contornar o texto livre, nasceu em 2011 o blo-
gue «Histórias em 77 Palavras» onde se propõem, de 
dez em dez dias, desafios de escrita. São apresentados 
em forma de jogo, de atividade divertida, mas a filo-
sofia que está por trás desta ideia é muito séria: que-
remos distrair o cérebro do medo de escrever, porque, 
brincando com as letras, as palavras, os significados, 
o ritmo do texto, a escrita vai fluindo com prazer. O 
jogo, como tem sido dito e repetido por diversos in-
vestigadores da educação, permite esta descontração 
mental que nos abre as portas à associação de ideias, 
às memórias e histórias ouvidas e vividas.

Para conseguir este efeito de jogo, os desafios têm 
particularidades que vão variando: uma letra proibi-
da, letras obrigatórias para formar um conjunto de 
palavras, palavras obrigatórias, em sequência ou não, 
imagens, frases ou citações de autor, até alguns concei-
tos de Matemática, por exemplo, ou dando voz a obje-
tos. Estes desafios tornam-se divertidos, pois temos de 

Isabel Peixeiro
Margarida
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brincar com o proposto para escrever o texto. Con-
tudo, os desafios não são inocentes. 

Vamos dar-vos um exemplo: retiremos a letra A 
ao alfabeto. Parece impossível, mas não é, de facto. 
Abrem-se então as ligações a vocabulário pouco usa-
do para contornar a falta desta letra. Porém, o desa-
fio pode ir mais longe: o texto deverá ser uma história 
ou recado de amor. A reação das crianças e jovens é 
imediata: não é possível! Mas aceitam a brincadeira 
e começam. Os resultados são surpreendentes, pois, 
na busca de vocabulário pouco comum, chegam a 
soluções imprevisíveis e muito interessantes.

Porquê 77 palavras? A razão é fácil de explicar: 
queríamos um exercício curto, mas com 50 pala-
vras seria demasiado difícil, e com 100 demasiado 
simples. Escolhemos um tamanho intermédio. Para 
além da questão prática – o blogue poder publicar 
textos que podem ser lidos facilmente –, a verdadeira 
intenção reside na necessidade de editar o texto, cor-
tando os excessos até chegar às 77 palavras. É nesta 
reescrita que aprendemos a escrever melhor.

Para além do que se retira dos textos, por estar sis-
tematicamente em excesso – como os possessivos, 
indicações de sujeito, os que em demasia, e as fra-
ses grandes demais – tomamos decisões quanto ao 
conteúdo. Será que podemos esconder uma parte do 
texto, levando o leitor a intuí-la? E se deixarmos par-
te do sentido de forma metafórica? E se usarmos a 
pontuação para criar tensão?

Mas a reescrita não termina aí, pois podemos tam-
bém pensar no ritmo do texto, numa eventual rima 
interna, numa estrutura circular, e por aí adiante. A 
questão principal é esta: dado ser um tamanho curto, 
a escrita tem de ser apurada. Podendo fazer vários 
desafios, praticamos a revisão de texto muitas vezes, 
neste tamanho de bolso. E assim nasce o nosso obje-
tivo principal: levar a escrever melhor. Tendo apren-
dido como se faz, o processo pode ser replicado em 
tamanhos maiores.

Resultam sempre textos extraordinários? Nem sem-
pre, mas esse não é o objetivo da escrita neste for-
mato. O nosso objetivo é o processo em si: distrair 
o cérebro do medo de escrever (pois brincamos ao 
fazê-lo), levar a escrita por caminhos pouco explo-
rados, alargar o vocabulário, dominar a sintaxe e ter 
prazer em escrever. É isto que vemos acontecer nas 
nossas oficinas e é isto que nos é relatado por profes-
sores e animadores que utilizam este método. Por-

tanto, aprendendo através deste jogo, leva os alunos 
a adquirir mais ferramentas que estarão disponíveis 
para si noutros momentos, tendo, ao usar este pro-
cesso, aprendido a autoestimular-se para escrever.

Defendemos que, neste processo metacognitivo de 
reescrita e procura de caminhos, devem ser lidos os 
resultados em grupo. Nessa partilha em voz alta, ao 
ouvir caminhos diferentes para o mesmo desafio, a 
aprendizagem é ainda mais eficaz. Também se esti-
mula a reescrita a pares, aprendendo ao explicar ao 
colega, e/ou refazendo partes do texto com vista a 
melhorá-lo. A capacidade de repensar o texto é, em 
si, a melhor forma de aprender, sendo preciso ava-
liar o que se escreveu, pensar em melhores soluções 
e trocando ideias com o colega acerca da sua própria 
escrita.

Durante muito tempo, ouvíamos siste-
maticamente professores comentar que 
«não tinham tempo para estas brincadei-
ras», o que nos entristecia. Porém, essa 
ideia tem vindo a desaparecer, pois este 
exercício de bolso tem muitas potenciali-
dades que, de outra forma, teriam de ser 
explicadas em vez de vividas – e sabemos 
que aprendemos mais experimentando e 
refazendo.

Este trabalho leva-nos a grupos de muitas idades. 
O próprio blogue tem textos de participantes autó-
nomos que vão dos 6 aos 101 anos. Contudo, o nosso 
trabalho vai mais além das 77 palavras. Trabalhamos 
regularmente com grupos de pessoas já reformadas, 
com turmas na educação de adultos na Santa Casa 
da Misericórdia em Lisboa, com professores (pois 
acreditamos que, ficando com a ferramenta, a po-
dem reproduzir para todos os alunos), e com jovens 
em situações particulares. 

Sobretudo nestes grupos, é importante criar mo-
mentos em que se trabalham as personagens, dan-
do-lhes vida através da ação, do comportamento, 
em vez de uma enumeração de características. Para 
além disso, levamos os alunos a calçar os sapatos da 
personagem, escrevendo na 1.ª pessoa o que esta 
pensa, sente, sonha, as suas inquietações e alegrias. 
Desta forma, já vimos acontecer a resolução de pro-
blemas de bullying, por exemplo, ou um novo olhar 
sobre a cidadania, o respeito e a solidariedade. Esta 
escrita, através de outro que não sou eu, conduz ao 
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crescimento pessoal e à descoberta de outros mundos 
diferentes do nosso.

Gostávamos de salientar também a ferramenta prin-
cipal que está presente nas nossas sessões de escrita: o 
feedback. Continuamos muitas vezes a sentir que os 
alunos querem, da nossa parte, a correção dos textos. 
Contudo, não é esse o nosso objetivo. Correções de or-
tografia, por exemplo, são feitas de forma despreocu-
pada e posteriormente. Valorizamos imenso a escrita 
correta, mas trabalhar a criatividade não pode estar 
limitada às palavras que sabemos escrever. O que faze-
mos é destacar os momentos bons do texto – há sem-
pre coisas a valorizar –, pedir-lhes que guardem uma 
ou outra frase, para depois utilizarem num novo texto, 
mostrando-lhes as boas soluções, de inícios, de finais, 
de imagens metafóricas, etc., e sugerindo um novo 
olhar para alguma parte que precise de ser melhorada. 

Contudo, não impomos soluções, damos sugestões, 
respeitando assim a autoria do texto e promovendo 
aprendizagem metacognitiva de cada um no seu texto. 
Não chega dizer «Gostei», ou «Isso está perfeito», falta 
o porquê. «Gostei do teu texto porque...», dizendo de 
forma sincera o que nos comoveu, as imagens que nos 
ficaram na mente, a escolha de palavras que nos sur-
preendeu, e por aí fora. Assim, o aluno aprende tam-
bém a valorizar o que faz. O mesmo acontece com as 
partes que precisam de ser melhoradas: «Esta frase po-
dia ser trabalhada: o que querias dizer? Pode ser dito 
de outra forma? Ou podemos passar sem esta frase?» 
É desta forma que estimulamos esse trabalho de rees-
crita que é, como bem sabemos, a verdadeira escrita. 

Este nosso trabalho assenta no estudo 
constante do funcionamento do cérebro e 
da aprendizagem, da atenção e da memó-
ria, da motivação e da metacognição. Só 
assim, interligando saberes, nos faz sentido.

Um dos pontos-chave desta parceria entre escrita, 
leitura, aprendizagem e funcionamento do cérebro, é 
a explicação, desde o primeiro instante, da neuroplas-
ticidade e da capacidade de desenvolvermos o nosso 
cérebro. A investigação sugere que o simples facto de 
os alunos saberem que podem melhorar a sua perfor-
mance significa uma maior motivação na aprendiza-
gem. Em vez de um determinismo, do género «sou 
burro, não há nada a fazer», teremos uma nova ideia: 
«aprendo melhor quando estou descontraído», ou «se 
explicar a matéria pelas minhas palavras, memorizo 

melhor», substituindo esse determinismo pela espe-
rança e vontade de aprender.

Por isso, explicamos como funciona o cérebro, como 
evoca o conhecimento para o memorizar, como valo-
riza aquilo a que damos mais atenção, como necessita 
de diversificar estratégias para se manter interessado. 
O impacto deste conhecimento no entusiasmo com 
que depois trabalham leva-nos a permanecer atentas 
aos processos de cada um, reforçando este conheci-
mento sempre que se torna importante. 

Terminamos, deixando duas ideias. A primeira con-
siste em ter tempo de qualidade para melhorar com 
prazer os textos, indo do rascunho ao texto final com 
consciência e entusiasmo. Não queremos estar sempre 
a ler rascunhos abandonados no momento em que se 
acaba de escrever. A segunda ideia, nestes momentos 
em que precisamos de repensar a educação, é esta: 
vamos deixar de ensinar, num papaguear de regras e 
conceitos; vamos estimular a aprendizagem, pondo as 
mãos na massa e manipulando o conhecimento. Va-
mos usar a metacognição, falando dos métodos que 
funcionam para cada um, através da partilha de sabe-
res para evoluir enquanto grupo e enquanto pessoas. 
Vamos aceitar o erro como trampolim para a aprendi-
zagem porque, ao criar esse espaço de segurança emo-
cional, estamos a permitir que arrisquem, que experi-
mentem, que descubram o prazer em aprender. 

Quem aprende com prazer vai mais longe. É esse 
o nosso foco de trabalho, e, acreditem, dá-nos muito 
prazer.
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Biblioteca
da Fundação
Lapa do Lobo

A Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo é 
uma estrutura de apoio educativo, cultu-
ral e social da comunidade, aberta ao pú-
blico e de acesso gratuito, que tem como 
principais objetivos:

Apoiar e promover os objetivos da Funda-
ção Lapa do Lobo;
Promover atividades de lazer ligadas à lei-
tura e à escrita;
Fomentar o gosto pela leitura como ins-
trumento de trabalho, de ocupação de 
tempos livres e de prazer, contribuindo 
para o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural dos utilizadores;
Promover atividades de animação/forma-
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ção em articulação com todos os elemen-
tos da comunidade local.
Desenvolve uma série de atividades de di-
vulgação e de incentivo à leitura e à utiliza-
ção do livro como agente fundamental de 
enriquecimento cultural.

Com cerca de 2000 documentos, a Bibliote-
ca oferece um acervo diverso e apropriado 
às mais variadas idades, que vai desde os 
clássicos às novidades, com monografias, 
registos áudio e vídeo.

A Programação da Biblioteca dá enfâse 
a atividades que fomentem o desenvol-
vimento do conhecimento e do saber, as-

sentes num conjunto de iniciativas que, 
mesmo resultando sempre num produ-
to final, se destacarão mais pelo proces-
so, impedindo que o trabalho se esvazie 
num efémero momento de lazer e entre-
tenimento. A Biblioteca deve assumir-se 
como centro de recursos e epicentro da 
recreação educativa, com propostas de la-
zer, sim, mas com uma intencionalidade 
pedagógica evidente, na descoberta, par-
tilha e construção do conhecimento.

MAIS INFORMAÇÕES
www.fundacaolapadolobo.pt



42

A leitura é uma 
necessidade 
biológica da 

espécie. Nenhum 
ecrã e nenhuma 

tecnologia 
conseguirão 

suprimir a 
necessidade de 

leitura tradicional.
Umberto Eco 

em “Sobre a literatura”. 2014
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Projeto
O estado 
da leitura
O projeto “O estado da leitura” foi promovido pela Fundação Lapa do Lobo em parceria 
com os Agrupamentos de Escolas de Canas de Senhorim, de Carregal do Sal e de Nelas 
e os Municípios de Carregal do Sal e de Nelas. Teve a consultoria do Plano Nacional de 
Leitura 2027.
Os resultados definitivos deste estudo serão apresentados em outubro de 2022 e serão 
disponibilizados gratuitamente em www.fundacaolapadolobo.pt

nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal

43
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apresentação
Os hábitos de leitura dependem de um 

conjunto bastante complexo de fatores, 
difíceis de identificar e enquadrar em in-
dicadores fixos. Ao longo dos tempos, mui-
tas circunstâncias têm contribuído para 
essa indefinição, que só demonstra o quão 
complicado é compreender porque moti-
vo as pessoas leem e quais as razões para 
não o fazerem.

Assistimos à melhoria das condições de 
vida das famílias; ao crescimento das aces-
sibilidades aos bens culturais; ao aumento 
da escolaridade obrigatória; ao investimen-
to na Rede de Bibliotecas Públicas (desde 
1980) e na Rede de Bibliotecas Escolares 
(desde 1990) e ao acesso facilitado e ge-
neralizado a livros, revistas e jornais. Uma 
realidade nacional à qual os concelhos de 
Nelas e de Carregal do Sal não são exceção. 
A nível local, somamos às circunstâncias 
anteriores o trabalho cultural desenvolvido 
pela Fundação Lapa do Lobo, aumentan-
do o acesso gratuito e diversificado a bens 
culturais e educativos.

a importância do estu-
do: conhecer, interpre-
tar, transformar

Há ainda muito trabalho a desenvolver, 
para minimizar a omnipresença da televi-
são, do abusivo acesso das Redes Sociais, 
dos jogos de computador e à imensidão de 
propostas vindas dos mais diversos setores 
da sociedade, que podem funcionar como 
inibidores do desenvolvimento pessoal, 
numa comunidade com carência de hábi-
tos culturais.

Devido à concorrência de múltiplas ofer-
tas de ócio e lazer, torna-se bastante difícil 
conquistar as pessoas para a prática da lei-

tura. É tempo de conhecer e interpretar os 
hábitos de leitura e demais hábitos cultu-
rais das populações da área de abrangên-
cia da Fundação Lapa do Lobo. É tempo 
de perceber também as motivações da co-
munidade na relação com o livro, de modo 
a encontrar novas ou manter as já existen-
tes boas práticas na promoção de hábitos 
de leitura.

A Fundação Lapa do Lobo, em parceria 
com os Municípios de Carregal do Sal e de 
Nelas e os Agrupamentos de Escolas de Ca-
nas de Senhorim, Carregal do Sal e de Ne-
las, realizou um estudo sobre “O Estado da 
Leitura nos concelhos de Carregal do Sal e 
de Nelas”, que contou com a consultoria do 
Plano Nacional de Leitura (PNL2027).

principais questões do 
estudo

Este estudo pretende oferecer informa-
ção atualizada que permita uma aprecia-
ção concreta, para se perceber o impacto 
do trabalho desenvolvido pelas Bibliotecas 
Municipais, Escolares e da Fundação Lapa 
do Lobo. Permite também obter um retra-
to real dos hábitos culturais da população 
dos concelhos de Carregal do Sal e de Ne-
las, que possibilite às instituições culturais 
da região delinear políticas, estratégias e 
práticas futuras, que deem resposta atual 
e inovadora às fragilidades, necessidades, 
mas também potencialidades da região.

As questões aprofundadas no estudo, ba-
seado em anteriores trabalhos apresenta-
dos pelo PNL2027, distribuem-se em vários 
planos. Porém, o presente artigo apresenta 
apenas alguns dados referentes a: antece-
dentes da prática de leitura; hábitos de lei-
tura atuais; posse e compra de livros; prá-
ticas culturais e práticas culturais durante 
os confinamentos.
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caraterização
sociodemográfica

18 - 24 anos

25 - 34 anos 

35 - 44 anos 

45 - 54 anos 

55 - 64 anos
 

65 - 74 anos 

75 anos ou mais

9,8%

14,8%

15,7%
17,1%

16,8%

14,1%

11,6%

idade

género

45,6%
MASCULINO

54,4%
FEMININO
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0,6% não têm escolaridade

nível de 
escolaridade
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hábitos
de leitura

58,9% 61,1% 71,9%

10,8%
não leem nem jornais, nem livros, nem revistas.

Quase 60% admite nunca ou raramente ler jornais.
Mais de 60% admite nunca ou raramente ler livros.
Mais de 70% admite nunca ou raramente ler 
revistas.

Jornais Livros Revistas

 pessoas que nunca ou raramente leem
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motivação para a 
leitura

38%
leram o último livro há menos de um mês.

motivos académicos

1 livro

1 a 3 livros

4 a 7 livros

8 a 12 livros

+ de 13 livros

51,2%

25,5%

12,7%
5,1%

3,7%

1,7%

Nenhum
livro

motivos profissionais
48,8%

1 livro

1 a 3 livros

4 a 7 livros

8 a 12 livros

+ de 13 livros

22,5%

19,9%
4,9%

2,5%

1,5%

Nenhum
livro

 por lazer
4,4%

1 livro

1 a 3 livros

4 a 7 livros

8 a 12 livros

10,3%

49%
19,9%

10%
+ de 13 livros 6,4%

Nenhum
livro
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motivos para a 
escolha de leitura

gosto pessoal
71,8%

indicação 
de amigos e 
familiares

35,4%

nome do autor
28,2%

críticas lidas
18,4%

publicidade
13%

prémios 
atribuídos à 
obra/autor

10,4%

programas 
literários na TV

6,1%

consulta de 
catálogos

4,5%

indicação 
do livreiro/

vendedor

4%

outros
0,5%

habitualmenteDigital Impresso

90,2%

59,1%

29,7%
não despende
nenhum tempo a ler

só despende meia 
hora por dia a ler

37,8%

66,6%

Suportes e tempos
de leitura

76,0%

78,3%

95,7%
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frequência de 
bibliotecas

74,3%

prioridade a
outras atividades

desinteresse

falta de 
tempo

46,8%

46,4%

39,6%

não frequência
de bibliotecas

não frequentam bibliotecas

dos 25,7% que frequentam

63,0%
NO CONCELHO

DE NELAS

37,0%
NO CONCELHO DE
CARREGAL DO SAL

63% Biblioteca Municipal
38,3% Biblioteca Escolar/Universitária

7,1% Biblioteca Fundação Lapa do Lobo

principais motivos
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quantidade de livros 
existentes em casa

38%
não compraram nenhum livro no último ano

 87,2%
têm livros em casa

12,8%
não possuem nenhum livro



u
i•

v
o

 

53

durante a pandemia:

22,6% leu mais livros
15,3% leu mais jornais ou revistas
51,9% viu mais televisão
50,2% usou mais a internet

ouvir rádio
76,3%

usar internet
71,3%

ver plataformas 
digitais

15,4%

jogar jogos
eletrónicos

15,9%ler jornais
ou revistas

21,1%

ler livros
13,7%

adquirir produtos 
culturais online

2,4%

jogar jogos 
tabuleiro ou 

cartas

2,3%

atividades realizadas 
diariamente

ver televisão
94,7%

ouvir plataformas 
streaming

16,5%

53
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exposições
85,2%

concertos de
música erudita/ 

clássica

83,7%

bibliotecas
81,1%

teatro
79,8%

atividades culturais

espetáculos de 
dança

96%

inquiridos que nunca ou raramente
têm os seguintes hábitos culturais

E
st

a 
in

fo
g

ra
fi

a 
fo

i d
es

en
h

ad
a 

co
m

 
íc

on
es

 d
a 

Fl
at

ic
on

.c
om



monumentos
e sítios

arqueológicos

76,8%

concertos de 
música popular

76,6%

cinema
71,3%

feiras
industriais

69,5%

eventos
desportivos

66,3%

festas
populares

49,5%

O universo deste estudo é constituído por 
indivíduos de ambos os sexos com idade 
superior a 18 anos, residentes nos conce-
lhos de Carregal do Sal e de Nelas.

A amostra de estudo é composta por 630 
indivíduos e apresenta-se distribuída da se-
guinte forma: 260 do município de Carregal 
do Sal e 370 do município de Nelas. 

A amostra foi estratificada por município, 
género, idade e nível de habilitações literá-
rias, tendo em consideração os Censos 2021.

A margem de erro máxima deste estudo é 
de 3,9%, para um nível de confiança de 95%.

O trabalho de campo foi realizado pelos 
elementos das entidades parceiras, com 

a participação de três entrevistadores, a 
saber: Ana Rita Moura (Agrupamento de 
Escolas de Carregal do Sal), Vicente Fonte 
e Rodrigo Narciso (Agrupamento de Esco-
las de Canas de Senhorim). A informação 
foi recolhida através de entrevista, com o 
preenchimento de um questionário em pa-
pel, entre os dias 2 de dezembro de 2021 e 
23 de abril de 2022.

Todo o trabalho de recolha foi coordena-
do e supervisionado pelo coordenador do 
estudo, Prof. Doutor Rui Fonte. O trata-
mento estatístico foi da responsabilidade 
do Prof. Doutor Pedro Mota Veiga.

dados técnicos

55
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O Plano Nacional de Leitura é uma política pública 
desenvolvida desde 2006 e que tem por principal ob-
jetivo melhorar as competências leitoras dos portu-
gueses e aumentar os hábitos, o gosto e as práticas de 
leitura em Portugal, de modo a combater os baixos 
níveis de literacia da nossa população.

A leitura deve ser encarada como um bem de pri-
meira necessidade a que todos têm direito e a que 
todos devem ter acesso, uma condição de dignidade 
e de liberdade indispensável para a criação de co-
nhecimento, para o desenvolvimento individual das 
nossas capacidades intelectuais, funcionais, sociais e 
pessoais, para o exercício de uma cidadania mais ati-
va, crítica e responsável, para a criação de riqueza 
e o crescimento inteligente e sustentável dos nossos 
países, desígnios estes ainda mais fundamentais face 
às terríveis situações de pandemia, guerra e desinfor-
mação que marcam a atualidade.

Perante a atual aceleração da cultura digital, veiada 
de muitas virtudes, mas também de grandes amea-
ças, não basta saber ler de modo convencional, sendo 
necessário integrar todo um conjunto de práticas e 
modos de leitura, escrita e comunicação, uma nova 
forma de literacia, multimodal e transversal, cuja 
chave não reside tanto no que se lê, mas no como 
se lê.

Exigem-se, assim, aos leitores acrescidas compe-
tências, para que tanto sejam capazes de responder 
à rapidez, dispersão, interconexão e volatilidade da 
informação em que estamos imersos, como de con-
vocar uma literacia básica, mais extensiva, lenta e re-
flexiva, em que a leitura fluente e compreensiva con-
tinua a ser indispensável. E esta necessidade é válida 
quer estejamos a falar da leitura de um texto linear 
em papel, quer de um hipertexto num ecrã. Num 
mundo de ecrãs, conectividade global e aceleração, 
mas, também, como todos reconhecemos, de agrava-
das desigualdades, perigos e riscos de manipulação e 
exclusão, que a realidade tem posto a nu, temos de 
ser leitores ainda mais proficientes, reflexivos e críti-
cos em todos os suportes e media. Sem a leitura e o 
seu uso pleno, ou seja, sem literacias, não há demo-
cracia, equidade e justiça social.

É este o desafio e o grande desígnio enfrentados 
pela nova etapa do Plano Nacional de Leitura: 2017-
2027 (PNL2027).

Ao longo dos primeiros 10 anos (2006-2016) o Pla-
no Nacional de Leitura executou um conjunto de 
medidas que tiveram como público-alvo privilegiado 
a população escolar dos 6 aos12 anos.

Na nova etapa do PNL2027 pretende-se, 
não só, reforçar o trabalho realizado até 
aqui, mas, também, alargar esta políti-
ca pública, apostando numa intervenção 
mais holística e integradora, dirigida a 
toda a sociedade portuguesa e a todos os 
públicos, abrangendo as crianças, os jo-
vens e os adultos em formação e qualifica-
ção e ao longo da vida.

O novo Quadro Estratégico do PNL2027 cobre 10 
áreas de intervenção, sustentadas num vasto conjun-
to de ações. Este trabalho não se faz de modo isolado, 
construindo-se todos os dias graças à cooperação e à 
ação contínua de muitas entidades e intervenientes.

Todos os programas, projetos e iniciativas do 
PNL2027 têm atualmente a preocupação de chamar 

PNL2027:
que fundamentos?

Elsa Conde
Subcomissária do 
Plano Nacional de 
Leitura 2027
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a si outros parceiros e patrocinadores, públicos, priva-
dos e da sociedade civil, de modo a implicar o maior 
número de agentes possível e gerar no país um verda-
deiro movimento pela leitura, escrita e literacias: or-
ganismos públicos, escolas, universidades, bibliotecas, 
museus, fundações, empresas, associações culturais, 
programas operacionais, e, naturalmente, pessoas, 
muitas pessoas: professores, professores-bibliotecários, 
bibliotecários municipais e das instituições de ensino 
superior, especialistas, mediadores, editores e livreiros, 
autores, jornalistas, artistas, e tantos outros, todos são 
neste momento convocados a colaborar e a apoiar esta 
política pública.

A literacia não é um conceito estático. É uma prática 
histórica e socialmente situada, produto da cultura e 
de uma ecologia que atualmente atravessa uma pro-
funda mudança, e que se desenvolve num continuum, 
ao longo de toda a vida, começando pelos mais novos 
e progredindo a partir daí para todas as faixas etárias.

Não nascemos leitores, fazemo-nos leitores, e a eta-
pa mais determinante para este processo ocorre logo, 
nos primeiros anos de idade. O primeiro e o principal 
contexto para o desenvolvimento da literacia infantil é 
a família. É no seu seio que se constroem as bases para 
uma aprendizagem bem-sucedida da leitura e da escri-
ta e o domínio das literacias ao longo da vida.

No nível etário seguinte, torna-se indispensável uma 
aprendizagem formal com qualidade da leitura e da 
escrita, que promova o sucesso escolar para todos e 
atue preventiva e continuadamente contra a repetên-
cia, o abandono e o fraco desempenho no domínio da 
linguagem oral e escrita.

Mas a aprendizagem da leitura e da escrita não ga-
rante só por si a condição de leitor. Ler sem esforço é o 
primeiro requisito para fazer leitores, mas é a motiva-
ção e a prática continuada e heterodoxa da leitura que 
permite adquirir cada vez maior fluência e compreen-
são leitora e enraizar hábitos de leitura. Estimular o 
gosto e o prazer de ler é a pedra de toque de qualquer 
esforço pedagógico, social ou cultural que procure de-
senvolver as competências leitoras e a literacia ao lon-
go da vida.

A leitura autónoma é o maior preditor correlacioná-
vel com a proficiência leitora, os resultados académi-
cos e a atitude face à leitura. A procura do livro, o uso 
das bibliotecas, a escolha criteriosa e a receção crítica 
dos textos, a quantidade e a qualidade do que se lê, 
a afirmação progressiva da leitura como uma prática 
cultural, todas estas premissas são válidas para todos, 
jovens e menos jovens, por isso há que as trabalhar em 
todas as idades, convocando todas as formas de ler: 
literárias e funcionais, impressas e digitais, textuais e 
multimédia, silenciosas e oralizadas.

O domínio de competências de leitura e escrita está 
diretamente associado ao sucesso na aprendizagem, 
mas o quadro teórico e empírico desta aprendizagem 
é cada vez mais multidimensional, requerendo uma 
abordagem muito mais holística que atente aos novos 
contextos, práticas, usos e atitudes face à leitura e res-
peite o seu carácter transversal, envolvendo todas as 
disciplinas, todas as literacias e todas as áreas do co-
nhecimento, da literatura às artes, das humanidades às 
ciências e às tecnologias, quer em ambientes formais, 
quer em ambientes não-formais e informais.

Ensinar a ler e a escrever bem não é o mesmo que 
formar leitores. A leitura por prazer e o gosto pela lite-
ratura necessitam de ser fomentados, enquanto lugar 
de expressão maior onde todos os temas da existência 
habitam e se veiculam todos os valores humanos uni-
versais.

Volvidos cinco anos sobre o início da nova etapa do 
Plano Nacional de Leitura, a avaliação externa da sua 
ação, realizada pela Universidade Nova de Lisboa no 
âmbito do teste e criação do sistema de avaliação rela-
tivo ao período 2017-2027, dá alento e ensejo à con-
tinuação desta forte aposta numa verdadeira política 
pública de leitura.
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Antes não era assim. Mesmo para um curto trajecto, uma simples ida ao 
cinema de autocarro, levava consigo um livro. Podia nem sequer o abrir, ou 
só o abrir e nada ler, ou talvez só uma linha, um único parágrafo. Com um 
livro fechado na mão sentia-se protegido, acompanhado, longe da crueldade 
vazia dos dias. Um livro era uma pátria que lhe trazia coragem para avançar. 
Uma viagem exigia três, cinco, dez livros na mala. O peso não o incomodava. 
Sabia de antemão que muitos estavam a mais, mas não se importava. Os livros 
também gostam de viajar, dizia-se ele, e, quem sabe, talvez viesse a precisar de 
um deles urgentemente.

Lia deitado, sentado, a andar. Quando estava a fazer outra coisa, estava à espera 
de terminar de fazê-la para poder voltar a ler. Ler fazia-o escapar para um lugar 
mais seguro, mais belo, mais real do que aquele em que estava condenado a 
habitar. Nunca tinha gostado da vida vivida. Da família, da escola, da gente com 
quem se tem de tratar no trabalho. Tudo isso lhe era desprezível. Só os livros 
podiam salvar o mundo de se desmoronar. Era nisto que ele acreditava. Era a 
sua religião privada. Lia pela noite dentro. Lia às escondidas. Lia para afastar 
qualquer sofrimento, sobretudo os de amor. Lia e relia. Gostaria de guardar em 
si tudo o que vinha nos livros, transportar consigo todas as histórias inventadas, 
nada abandonar ao esquecimento que tudo corrói.

por Pedro Paixão
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O homem que
decidiu deixar
de ler 
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Foi assim durante muitos anos até ao dia em que decidiu deixar de ler. Não 
por qualquer incapacidade física, mas porque de repente os livros, todos os 
livros, lhe pareceram de uma medonha inutilidade. Os livros tinham-no traído. 
O que neles procurara não encontrara. Todo o tempo que lhes dedicara fora 
tempo em vão. Eles não o tinham salvo da solidão que alastrava com o bater do 
tempo. Não lhe tinham trazido a felicidade, essa estranha busca que conduz 
os humanos. Não o tinham tornado melhor, se o desespero e o desalento 
se apoderavam por completo da sua alma. Tudo tinha sido um logro, uma 
miragem. Todo o tempo perdido a ler devia ter sido dedicado a ajudar quem 
precisasse de ajuda, numa ocupação digna e útil, em filhos que lhe pudessem 
trazer alguma alegria. Os livros não salvam ninguém de nada. O engano 
tinha sido dele. Era ele o único culpado. Sentiu tudo isto num misto de raiva e 
desgosto quando decidiu deixar de ler.

Ofereceu a sua pequena biblioteca ao liceu onde tinha estudado. Não quis 
presenciar o encaixotar, o transporte, a chegada à nova morada. Isso seria 
demasiado doloroso. Recusou o convite do reitor que lhe queria agradecer 
numa breve cerimónia. Ficou em casa, sem livros.

Evitava passar perto de qualquer livraria. Saber de antemão todos os livros 
acumulados no seu interior trazia-lhe náusea. Se lhe ofereciam um livro, dava-o 
de imediato a quem quer que fosse. Sentia-se mais livre e mais leve. Já não 
havia mais nenhum livro que tivesse de ler, que lhe faltasse ler, que precisasse 
de reler, do qual já nem se lembrava que tinha outrora lido.

Passeava pelos jardins públicos e apreciava os hibiscos, os cisnes a percorrerem 
o lago, as árvores monumentais. O cinema é um breve divertimento que não 
se compara ao peso que provoca na alma um bom livro. A música também 
ajuda a afastar o tédio e não tem a pretensão de dizer nada. A prepotência 
das palavras, dizia ele como um esconjuro. Para combater a insónia adormecia 
diante do televisor. A prepotência das palavras escritas. A vanglória das palavras 
escritas. A desgraçada e inútil fuga à vida.
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Pedro José de Carvalho Paixão nasceu em Lis-
boa, a 7 de Fevereiro de 1956. É um escritor e fotó-
grafo português. Casado pela quarta vez, é pai de 
um filho e vive em Santo António do Estoril. Sofre 
de doença bipolar desde os 19 anos.

Filho dum engenheiro agrónomo, originário da 
Beira Alta, e duma farmacêutica natural de Paw-
tucket, Rhode Island, embora luso-descendente, 
Pedro Paixão estudou no Liceu Francês Charles 
Lepierre e no Liceu Normal de Pedro Nunes, após 
o que foi estudar Economia no Instituto Superior 
de Economia da Universidade Técnica de Lisboa. 
Ao fim de três anos optaria pela Filosofia, partin-
do para a Bélgica, onde se licenciou (1983) pela 
Universidade Católica de Lovaina. Depois, estu-
dou 4 anos na Universidade de Heidelberg, na 
Alemanha. Regressou a Lovaina onde se douto-
rou (1986). A sua tese de doutoramento versou o 
conceito de vida.

Lecionou na Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa e na Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas da Universida-
de Nova de Lisboa. Em 1988, com Miguel Esteves 
Cardoso, fundou a empresa de publicidade Mas-
sa Cinzenta. Também, por volta de 1987-88, ao 
lado de Miguel Esteves Cardoso e Paulo Portas, 
ajudou a fundar o jornal O Independente, inte-
grando o seu Conselho de Direção nos primei-
ros sete números. Estreou-se na literatura com A 
Noiva Judia, em 1992.

Tem publicados ao todo vinte e seis livros, 
dois álbuns de fotografia, duas peças de 
teatro e um texto para ópera, além de ter 
escrito também guiões para filmes.

A temática do amor, quase sempre frustrado ou 
à beira da frustração, ocupa uma grande parte 
do universo ficcional do autor. A mulher, nas suas 
diversas manifestações (musa, demónio, apari-
ção, sonho e tentação) aparece na vida dos seus 
personagens para logo desaparecer, permanen-
temente ou não. Segue-se a busca, a procura 
dessas personagens, ora etéreas, ora matérias. O 
paradoxo entre Filosofia e Religião é constante.
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1956

Pessoas a dançar no quintal da minha mãe

Fotografia: António Cândido Fonseca
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O projecto
Karamázov

Sónia Barbosa
Encenadora, atriz
e docente

Encenadora, actriz e docente, licenciada em 
Estudos Teatrais/Interpretação na ESMAE do 
Porto, em 1999. Em 2020 conclui com distin-
ção o doutoramento em Estudos de Teatro na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lis-
boa, com o Projecto Karamázov – pesquisa e 
criação teatral a partir de Os Irmãos Karamá-
zov de F. Dostoiévski, com o apoio da FLL. É 
artista associada do Teatro Viriato desde 2011. 
Desde 2018 coordena em colaboração com o 
Teatro Viriato o projecto Noite Fora – leituras 
e conversas sobre teatro, por onde passaram 
artistas como Sara Barros Leitão, Guilherme 
Gomes, Patrícia Portela e Alex Cassal, entre 
outros. 

Como actriz trabalha em Portugal e em Itália 
(onde viveu entre 2002 e 2009) sob a direcção 
de Pierre Voltz, Nuno Cardoso, Andrej Sado-
wsky, Joana Craveiro, Marta Pazos, Fortunato 
Cerlino, Cristina Pezzoli, Rogério de Carva-
lho, Gonçalo Amorim, entre outros. É respon-
sável pelas encenações de Pinóquio a partir de 
Carlo Collodi, (Companhia Paulo Ribeiro/
Teatro Viriato – 2010), ÁrvoreSer a partir de 
Ítalo Calvino (Teatro Viriato – 2012), Babel de 
Letizia Russo (Propositário Azul – 2013), Den-
tro a partir de A. Tchekhov (Jardins Efémeros 
- 2014), Ivan ou a Dúvida, Dmitri ou o Peca-

do e Aleksei ou a Fé, a partir de F. Dostoiévski 
(Ritual de Domingo/Teatro Viriato - 2017, 19, 
21), O Meu Amor Virá de Comboio, texto ori-
ginal a partir de testemunhos reais e literatura 
de viagens sobre o imaginário das viagens de 
comboio (Ritual de Domingo – 2019), entre 
outros.

Em 2021 vê o seu texto Ivan ou a Dúvida pu-
blicado na edição Cartografia da Dramaturgia 
Portuguesa - peças curtas, editada pela editora 
Húmus.

Docente na área de Teatro e Artes Performati-
vas na ESE do IP/Viseu e na escola Lugar Pre-
sente em Viseu. Em 2022 lecciona Encenação 
no curso de Teatro da ESAD, Caldas da Ra-
inha. Concebe e orienta oficinas e aulas de tea-
tro em vários contextos desde 2000 (Câmara 
M. Sta. Mª da Feira, Associazione Historia-Ro-
ma, Universidade de Génova, Lugar Presen-
te, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação 
Naco, Fundação Lapa do Lobo, etc.). Orientou 
a Formação de Expressão Dramática/Teatro 
do Programa de Educação Estética e Artística 
da Direcção Geral de Educação para profes-
sores e educadores, entre 2010 e 2016 na área 
de Viseu.
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O Projecto Karamázov teve a sua primeira activi-
dade oficial no final de 2015 – uma primeira residên-
cia de pesquisa feita por mim no Teatro Viriato. Mas 
a sua semente vinha de mais longe e as suas raízes já 
cresciam dentro de mim desde, pelo menos, 2008…

Desde aí foram criados três espectáculos (“Ivan ou 
a Dúvida”, “Dmitri ou o Pecado” e “Aleksei ou a Fé”) 
com vinte apresentações públicas, foram realizadas à 
volta de vinte oficinas teatrais em diversos contextos 
pedagógicos, e foi completado, em outubro de 2020, 
um Doutoramento em Estudos de Teatro com este 
tema pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, com orientação de Anabela Mendes. Em 
2021 foi editado o texto “Ivan ou a Dúvida” na Car-
tografia da Dramaturgia Portuguesa – Peças Curtas, 
organizada por Luís Mestre, com a Edições Húmus. 
Neste momento está a ser preparada a edição da tri-
logia completa na coleção 12catorze da mesma Edi-
tora. Ainda continuamos a realizar oficinas teatrais 
com estes temas (a 30 de abril acontece uma, inspi-
rada em “Aleksei ou a Fé”, na Incubadora do Centro 
Histórico de Viseu), e a última apresentação deste 
espectáculo foi há pouco mais de um mês, em março 
de 2022, no Festival Periferias, em Sintra.

A Fundação Lapa do Lobo esteve presente a apoiar 
todas as fases e componentes deste Projecto: os três 
espectáculos foram apresentados aqui (“Ivan ou a 
Dúvida” em julho de 2017; “Dmitri ou o Pecado” 
em julho de 2019, “Aleksei ou a Fé” em outubro de 
2021); as oficinas, a partir de cada uma das perspec-
tivas, foram também feitas aqui (Ivan – novembro de 
2016; Aleksei – fevereiro de 2020), ou com o apoio 
da FLL em contexto escolar (Dmitri – abril/maio de 
2018, na Escola Secundária de Canas de Senhorim). 
O meu Doutoramento em Estudos de Teatro foi rea-
lizado com o apoio de uma bolsa de estudos extraor-
dinária da Fundação.

Vale a pena enumerar todas estas situações de 
modo a compreendermos, por um lado, a dimensão 
do projecto em causa, e por outro, a importância do 
apoio da Fundação para que tudo isto fosse possível. 
Mas depois de enumerarmos as actividades e objec-
tivos alcançados, talvez seja ainda mais inspirador 
evocarmos momentos de profunda emoção, desco-
berta e maravilhamento que aconteceram ao longo 
destes anos, nos muitos momentos partilhados.

Recordo, por exemplo, a noite da apresentação 
de “Ivan ou a Dúvida”. O espectáculo foi montado 
no Pátio da Fundação. A noite estava quente, lím-
pida, estrelada. Os actores estavam particularmente 
inspirados nesse dia – como às vezes acontece, sem 
percebermos muito bem a razão. No início do espec-
táculo, eu, do meu posto na mesa de luz e som, noto 
de repente uma expressão de grande espanto, qua-
se estupor, na cara do actor João Miguel Mota, que 
olhava para o céu. Lembro-me de notar esse olhar e 
imediatamente seguir a direção dos seus olhos. Qual 
não foi o meu espanto quando vi no céu o que me 

pareceu uma espécie de constelação em movimen-
to – um grupo de luzes brilhantes que, numa espé-
cie de dança, qual cardume no fundo do oceano, se 
moviam atravessando o céu e subindo sempre, mais 
e mais. Também eu fui contagiada pelo mesmo es-
panto que li na face do João: que magia era aquela? 
Uma constelação em movimento, ali à nossa frente, 
tão próxima?

Tratando-se “Ivan ou a Dúvida” de um espectáculo 
onde as questões sobre o sentido da vida, o mistério 
do desconhecido, a existência ou a não existência do 
divino, são profundamente tocadas, aquele aconteci-
mento tão insólito e inexplicável, naquele momento 
preciso, surgia como uma espécie de sinal, de pre-
monição, de confirmação de que esse mistério estava 
ali, connosco, e que o nosso esforço de estendermos 
a mão para o tocarmos tinha sido, de algum modo, 
reconhecido.

Mais tarde percebi o que era, afinal, a tal 
constelação em movimento: um aconteci-
mento perfeitamente prosaico e explicá-
vel, mas que eu nunca tinha visto – balões 
luminosos lançados de uma festa de casa-
mento nas redondezas. 

Apesar disto, a sensação de termos estado naquele 
momento (eu, o João, e muitos outros presentes que 
também notaram o fenómeno), em presença de algo 
inexplicável, misteriosos, divino, não me abandonou. 
Tal como tantas vezes discutimos nas nossas oficinas 
teatrais, a fé, a sensação de algo maior do que nós 
que dá sentido à nossa existência, não é algo que se 
possa explicar, e muitas vezes é feito de momentos 
como este que acabo de partilhar, momentos que se 
revestem de uma significância extraordinária. Como 
diz o Diabo, tão ironicamente, em “Os Irmãos Ka-
ramázov”, a Ivan que argumenta que não existem 
provas da existência de Deus nem do Diabo: em 
questões de fé, as provas nunca serviram de nada; 
as pessoas não acreditam porque têm provas, mas 
simplesmente porque querem acreditar. Para mim, 
este sinal da noite em que apresentámos o nosso 
“Ivan ou a Dúvida” na Fundação, serviu-me para 
reforçar e sublinhar aquilo que eu já tinha percebi-
do racionalmente: há uma grande força nas relações 
que se criam (com as pessoas, com os lugares, com 
as entidades...) baseadas nesta ideia de fé – não a fé 
em Deus ou na Vida Eterna, mas a fé nos outros, no 
bem colectivo, na partilha do nosso conhecimento, 
na criação de objectos artísticos que nos permitam 
momentos de comunhão que marcam positivamente 
as nossas vidas enquanto comunidades. É talvez esse 
o maior desígnio da Arte: ser ponte e elo de ligação 
entre as pessoas, independentemente das suas cren-
ças, culturas e vivências. Lugares como a Fundação 
Lapa do Lobo são lugares onde estes encontros po-
dem florescer e dar frutos. Que o continuem a ser 
sempre, é o que desejo.
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Do cómico 
ao cósmico
Ana Lúcia Figueiredo

A Ana, o Vahan e a Marta passaram uma semana em residência artísti-
ca, com o Projeto Alcateia - Serviço Educativo da Fundação Lapa do 
Lobo, em fevereiro de 2022. Traziam tubos de cartão, pedaços de feltro, 
muitas intenções, algumas canções, ovos estrelados e óculos de sol. E 
algo mais… Instrumentos musicais!
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Foram dias de trabalho intenso, com conversas 
inspiradas, rimadas e ritmadas, que terminaram 
com um ensaio aberto ao público, que generosa-
mente participou neste processo com cabeça, pés 
e coração.

Em maio, (quase) todos voltaram, para a apre-
sentação de “Espanto”, o espetáculo final. E qual 
não foi o espanto com este trajeto-projeto-objeto, 
que cresceu de sessão para sessão, como se pu-
desse expandir-se indefinidamente, por dentro e 
por fora. 

O Corvo e o Espantalho são as personagens 
graves, mas divertidas, que nos contam a história 
em seis capítulos, numa metáfora aparentemente 
simples e indiscutivelmente criativa sobre o mun-
do e a humanidade. Por isso, quando penso neste 
“Espanto”, ocorre-me de imediato o título “Do 
Cómico ao Cósmico”, de um poema de Luiza 
Neto Jorge.

Poderíamos chamar-lhe Manifesto de Liberda-
de, uma vez que coloca o ‘medo’ e a ‘regra’ como 
instrumentos de controlo da figura simbólica ‘o 
mais alto’, que ‘vê tudo, vê todos’. E o Espanta-
lho vive limitado, no espaço (‘sai do meu campo’) 
e no tempo (‘vou fazer o meu trabalho’), até ser 
provocado pelo Corvo, personagem construída a 
partir do conto “Vicente”, do livro “Bichos”, de 
Miguel Torga. A coragem, a rebeldia e a autono-
mia do pássaro, com música muitas vezes acom-
panhada por palmas do público, revelam uma 
narrativa política com uma lucidez clownesca.

Poderíamos chamar-lhe também Elogio da Voz: 
‘se eu fico muda, o mundo não muda’. Quando 
assim canta o Corvo, faz ‘eco’ no Espantalho e 
no espectador, anunciando a subversão da mu-
dança, mas não sem alguma resistência, com di-
reito a luta de espadachim, durante um excerto 

de diálogo em francês do livro “Le Petit Homme 
et Dieu”, de Kitty Crowther. “Eu percebi ome-
lette”, ouve-se na plateia. Ou não fossem os ovos 
uma presença em metamorfose constante, como 
o exercício filosófico de questionamento: ‘Se eu 
não gostar de uma pergunta, posso devolvê-la?’.   

Poderíamos chamar-lhe ainda Breve Tratado do 
Espanto, no sentido em que relata a descoberta 
extraordinária da aventura, do perigo e da ami-
zade, ao mesmo tempo que o cenário se vai des-
construindo, para dar origem ao desconhecido, 
ao inesperado, ao novo. Nesta nova configuração, 
onde se mantêm sempre os sons encantatórios 
da contrabacia e da cigar box, abre-se o ‘campo 
da imaginação’, para o qual também o público 
é convocado. O Corvo pergunta: ‘Espantalho, 
como te sentes?’; o Espantalho responde: ‘Espan-
tado’. É já outro este Espantalho. 

Poderíamos chamar-lhe muitas coisas, mas “Es-
panto” é quanto basta para sairmos da sala de 
espetáculos com um sorriso, que canta e dança 
e rima e ri… Este “Espanto” é de esperança e 
perseverança. E, quando termina, (re)começa em 
cada um de nós.

Como diz José Tolentino Mendonça: “O espan-
to obriga-nos a uma revisão do que sabemos de 
nós próprios e do mundo. Obriga-nos a recome-
çar, como se fosse um nascer. O amor, o conhe-
cimento, a poesia ou a santidade principiam com 
ele” (in “O pequeno caminho das grandes per-
guntas”).

Este texto foi escrito originalmente para inte-
grar o Dossiê do espetáculo “Espanto”.
Ana Madureira, Vahan Kerovpyan e Marta 
Figueiredo fazem parte da equipa artística do 
espetáculo “Espanto”.
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Aprender a 
ler a saudade

Sandra Leal
Escritora e
Tradutora

No dia 18 de abril do ano de 2015, as portas 
velhinhas da Escola Primária da Lapa do Lobo 
voltaram a abrir. Uns meses antes, tinha o Esta-
do decidido desativar aquela mesma escola onde 
uma aldeia inteira tinha aprendido a ler, a es-
crever e a crescer, porque – dizia-se – não havia 
alunos que a justificassem aberta. Pouco tempo 
depois, surgiram os rumores de que miúdos novos 
voltariam a encher aquelas salas. Naturalmente, 
sendo tudo ainda tão recente, não terá sido do 
agrado de todos essa notícia. Afinal, por que ra-
zão vinham miúdos novos de fora para a esco-
la, se os da aldeia queriam lá andar? Algumas 
pessoas talvez até se questionassem se o destino, 
afinal, não teria tido hora combinada com esta 
tal associação que havia de chegar para ocupar 
a escola agora. Mas não. O que o destino tem, 
muitas vezes, é a felicidade de fazer coincidir as 
horas. E depois da decisão irreversível do Estado 
de tornar inútil para o parque escolar de Nelas 
a encantadora escola da Lapa do Lobo, o desti-
no decidiu fazer das suas e contrariar o Estado e 
teimou em dar outra oportunidade ao espaço. E 
assim chegámos nós, a Contracanto Associação 
Cultural, à encantadora aldeia da Lapa do Lobo, 
cheios de vontade de recuperar os miúdos da al-
deia e ajudá-los a crescer também, só que, através 
de atividades artísticas.

No tal dia 18 de abril do ano de 2015, depois 
de chão, janelas e paredes terem visto acontecer 
uma intervenção com a ajuda da Câmara Muni-
cipal de Nelas e da vizinha sempre atenta Fun-
dação Lapa do Lobo, as portas voltaram a abrir. 
Foi convidada a aldeia toda para espreitar a nova 
cara e ouvir “de olhos bem abertos” acerca do 
que iria ali acontecer dali para a frente: aulas de 
teatro e de dança e a preparação de espetáculos 
de teatro musical e tantos outros projetos que o 
futuro fosse deixando acontecer. Fez-se uma festa 
para todos e convidou-se a aldeia a fazer agora 

Sandra Leal nasceu em Coimbra, em 1971, fi-
lha orgulhosa de pais honestos, generosos e tra-
balhadores. Licenciou-se em Línguas pela Uni-
versidade que a viu crescer e especializou-se, 
lá também, em tradução. Em miúda, quis ser 
hospedeira de bordo, guia turística, apresen-
tadora de televisão, bailarina, cantora e, final-
mente, aquilo que é: feliz. Conseguiu um pou-
co de tudo isso. Foi hospedeira de bordo nos 
areais de Verão do Algarve que ela transforma-
va em aeroporto e que abundavam em turistas 
estrageiros; foi apresentadora de televisão tar-
des inteiras dentro do quarto, em frente ao es-
pelho do tocador que se assemelhava ao de um 
camarim. Foi bailarina no Centro Norton de 
Matos e mais tarde do Estádio da Académica; 
foi cantora no Coro Misto da Universidade de 
Coimbra onde teve a enorme sorte de ser guia 
turística de 12 gerações de caloiros. E foi feliz. 
Até que começou a ser tudo o que quis, através 
de uma caneta e de um papel.
Desde que, um dia, pegou numa caneta, nunca 
mais deixou nada por fazer… ou ser. 
Na Contracanto, é esperança todos os dias.
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daquela escola de aprender a ler e a escrever, uma 
escola de artes. E, assim foi.

Nos dias de frio, aquecemos dentro de portas com a 
ajuda da mesma caldeira a lenha que tinha aquecido 
tantas vezes os miúdos e o abecedário de outrora. 
Nos dias de calor, ensaiámos no jardim e refrescá-
mos com a água do quintal e as laranjas do jardim. 
Às vezes, os vizinhos vinham à janela aplaudir e os 
miúdos – os de agora – enchiam-se de vaidade boa e 
de boa vizinhança. Havia meninas de tutu e sapati-
lhas de ballet a dançar exercícios de ballet ao som de 
piano, miúdos de capa e espada a ensaiar histórias de 
“faz de conta” e miúdos mais a sério a afinar cordas 
vocais pelo diapasão do sonho de um palco maior. 

Dali mesmo, daquela velhinha escola primária que 
um dia quase fechou, nasceram grandes espetáculos 
que o público de vários teatros aplaudiu. Inesquecí-
veis, por exemplo, foram os primeiros acordes que 
soaram na sala de ensaios de “Os Miseráveis” e a ex-
plosão de gritos de euforia que se seguiu. Ou as horas 
incansáveis no jardim com coreografias dos anos 80 
ao jeito do “Fame” ou coreografias judaicas para o 
espetáculo “Um violinista no Telhado”. Ou os corais 
apaixonantes de Miss Saigão e as gargalhadas loucas 
de “Frankenstein Jr.”

Às vezes, os tutus das mais pequeninas cruzavam-se 
à pressa com o “faz de conta” dos Contracantinhos 
concentrados nas falas que tinham decorado o ano 
todo, quando, juntos, faziam a sua apresentação de 
final de ano no Cine-Teatro repleto de pais e amigos 
envaidecidos. Uma vez, as bailarinas desceram até 
ao jardim da aldeia para dançar uma história de bor-
boletas especiais num bosque encantado. 

Pela velhinha escola da Lapa do Lobo passaram 
amigos de várias partes do país, curiosos para ver 
como era afinal que se conseguia transformar uma 
escola de aprender a ler e a escrever numa escola 
de aprender a sonhar. Grandes atores e atrizes do 
teatro, do cinema e da televisão vieram ver. E conhe-
cer os tais miúdos novos que viviam aquelas paredes 
com a mesma Esperança de futuro de antes. E alguns 
eram, ao mesmo tempo, os miúdos novos da escola 

de artes e os de antes da escola primária.
Dentro de portas iam nascendo cenários grandio-

sos. Antes dos palcos, torres, bosques, barricadas, 
bairros vietnamitas, bairros londrinos, aldeias judai-
cas e casario beirão nasceram na antiga escola onde 
antes se aprendia a ler e a escrever. E pelas portas, 
entravam e saíam vestidos de baile, fatos de monstro, 
de pescadores, de freiras, de fantasmas, de campo-
neses, príncipes e princesas, capuchinhos vermelhos 
e até um lobo mau numa aldeia que tem fama de 
lobo bom.

Um dia, houve três dias de festa cultural na aldeia. 
As ruas e as casas enfeitaram-se e encheram-se de 
artes e ofícios. Ali, na antiga escola primária da Lapa 
do Lobo, a que já muitos chamavam finalmente tam-
bém “escola da Contracanto” não foi exceção. Enfei-
támos a escola com adereços, enchemos as salas com 
gente nas oficinas artísticas e no jardim, criámos uma 
zona de lazer e fomos convidando os vizinhos a en-
trar. Foram entrando timidamente, como quem pede 
licença com cerimónia e com medo de incomodar. 
Oferecemos um refresco, uma fatia de bolo caseiro 
e dois dedos de conversa. Depois, pedimos-lhes que 
nos fossem contando as suas memórias dali. Ouvi-
mos com atenção, gratidão e ternura. E eles foram 
regressando, menos timidamente, no dia seguinte. 
Traziam com eles petiscos caseiros também para 
partilhar. E mais memórias. No final dos três dias, 
a velhinha escola primária onde os nossos vizinhos 
tinham aprendido a ler e a escrever parecia mais 
bonita, mais garbosa, mais feliz. Talvez as paredes 
agora pintadas de fresco tivessem saudade antiga de 
os ver por lá. 

Aos poucos, a aldeia foi aprendendo a entrar, sem 
medo de incomodar. 

E nós… Nós fomos aprendendo a ler… a saudade.
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A Matilde tem 7 anos e mora na Lapa do Lobo e 
frequenta o 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
É a filha mais nova do Filipe e da Marta Dias, for-
madora do Curso de Renda de Bilros da Fundação 
Lapa do Lobo. Tem um irmão mais velho, chamado 
Rafael. Diverte-se no Ateliê das Artes da Fundação 
Lapa do Lobo (FLL), com a formadora Lia Alvadia 
e nas atividades de Iniciação Musical da FLL, com 
a professora Carla Loureiro.

Futuro
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gostas de andar no ateliê das ar-
tes da fll?

Sim. Gosto muito de lá fazer atividades. Não tenho 
nenhuma que goste mais, mas gostei de fazer umas 
caixas, para reutilizar papel e cartolina. Essas caixas 
servem para colocar lá os nossos trabalhos. Normal-
mente são desenhos que fazemos ou pinturas.

gostas de desenhar e fazer pintu-
ras?

Sim, gosto muito. E até acho que sei desenhar mais 
ou menos. Não tenho nenhum tipo de desenho pre-
ferido. Gosto de desenhar de tudo. Mas também gos-
to de fazer outras coisas...

como por exemplo?
Gosto muito de ballet. Já andei no ballet aqui na 

Lapa, na Associação Contracanto, mas com a pan-
demia fechou e ainda não voltámos a ter aulas. Eu 
gosto de dançar e tenho vontade de recomeçar as 
aulas.

entre pintar, desenhar, dançar e 
outras coisas que gostas de fa-
zer, qual preferes?

Os meus passatempos preferidos são a música e a 
dança. Ainda estou a aprender a tocar flauta. Não sei 
nenhuma música de cor, pois tenho que olhar para a 
pauta, mas acho que toco muito bem.

tendo uma mãe artesã, sentes que 
tens veia de artista?

Eu acho que a minha mãe, para além de artesã e 
de fazer Renda de Bilros, desenha muito bem e tam-
bém costura bem. Ela ainda não me ensinou nem a 
costurar nem a fazer Renda de Bilros, mas eu que-
ro aprender quando chegar à idade em que consiga 
aprender, porque aquilo é bastante complicado.

mas tu já te consideras artista? o 
que é para ti a arte?

A arte é desenhar, pintar, cantar, tocar, dançar... 
Para fazer arte é preciso saber imaginar. Eu, quando 
faço os meus desenhos, tenho de imaginar antes o 
que quero desenhar. Acho que um artista precisa de 
muita imaginação. Quando eu não consigo ter essa 
imaginação, começo a pensar em coisas boas. Imagi-
no-me a pular num trampolim, feliz, para fazer de-
senhos felizes. Também desenho quando estou triste, 
mas não gosto muito porque até as cores que escolho 
são mais tristes e escuras. Às vezes gosto de usar cores 
escuras, mas não sempre. A maior parte das cores 
que utilizo são as do arco-íris. A minha cor preferida 
é o vermelho.

se pudesses pintar alguma coisa 
com a tua cor preferida, o que es-
colhias?

Se eu pudesse pintar qualquer coisa, pintava os 
corações todos de vermelho. Eu sei que eles já são 
dessa cor, mas há alguns que deviam ficar vermelhos 
para sempre. Também podia pintar todas as minhas 
bonecas de vermelho ou então um peluche... Mas é 
difícil pensar nisso. Acho que cada coisa deve ter a 
sua cor.

já algum dia pensaste numa pro-
fissão que quisesses ter quando 
fores mais crescida?

Gostava de ser médica de animais. Ser veterinária.

e achas que a arte te podia aju-
dar nessa profissão?

Acho que não, mas eu posso ser veterinária e ser 
artista ao mesmo tempo. Posso cuidar dos animais e 
ser cantora, pintora ou dançarina nos meus tempos 
livres. 
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AS ALDEIAS

Eu gosto das aldeias sossegadas,
com o seu aspecto calmo e pastoril,

erguidas nas colinas azuladas,
mais frescas que as manhãs finas de Abril.

Pelas tardes das eiras, como eu gosto
de sentir a sua vida activa e sã!

Vê-las na luz dolente do sol-posto,
e nas suaves tintas da manhã!...

As crianças do campo, ao amoroso
calor do dia, folgam seminuas,
e exala-se um sabor misterioso

de agreste solidão das suas ruas.

Alegram as paisagens as crianças
mais cheias de murmúrios do que um 

ninho:
e elevam-nos às coisas simples, mansas,
ao fundo, as brancas velas dum moinho.

Pelas noites de Estio, ouvem-se os ralos
zunirem nas suas notas sibilantes...

E mistura-se o uivar dos cães distantes
com o cântico metálico dos galos.

António Gomes Leal 
em “Claridades do Sul”. 1875

“
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1970

Fontanário - Lapa do Lobo

Fotografia: António Cândido Fonseca
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Conversa
com António Costa

António Costa é o atual Presidente da Junta 
de Freguesia da Lapa do Lobo. Nasceu no Pi-
são, em maio de 1965. Com os pais emigra-
dos na Alemanha, a sua infância foi passada 
com os avós. Fez a instrução primária no Pi-
são e na Pedra Cavaleira. Fez a 4º classe em 
Moreira.
Começou a trabalhar aos 12 anos de idade, 
na apanha da maçã, na Quinta dos Borges, 
que é, atualmente, só vinha. Entrou para a 
Câmara de Nelas aos 16 anos, por um acaso. 
Estavam em obras no seu quintal, no Pisão, e 
a mãe perguntou ao Encarregado da obra se 
havia trabalho para o filho. Dito e feito. No 
dia a seguir já trabalhava para a Câmara de 
Nelas. Até hoje.
Já na década de 2000, teve a oportunidade 
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de fazer o transporte dos alunos do Curso de 
Novas Oportunidades, residentes no conce-
lho de Nelas, para o Centro de Novas Opor-
tunidades instalado na Escola Sede do Agru-
pamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
aproveitou a oportunidade. Em vez de ir para 
o café enquanto esperava para os levar de re-
gresso a casa, decidiu inscrever-se também e 
completou o 12º ano.
O Sr. Costa, modo pelo qual é mais conheci-
do, é o atual Presidente da Junta de Freguesia 
da Lapa do Lobo. Quem com ele conversa e 
lida, dificilmente acredita que não é nascido 
e criado aqui na terra. A Lapa do Lobo não 
é a terra que o viu nascer, mas o Sr. Costa já 
cresceu muito com a freguesia e a freguesia 
com ele.
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Como veio parar à Lapa do Lobo?
O meu contacto com a Lapa do Lobo começou de-

rivado ao meu trabalho. Como trabalho no Municí-
pio de Nelas há 40 anos, sempre percorri as aldeias 
e freguesias do concelho. O meu trabalho sempre 
esteve ligado à manutenção de saneamentos e coisas 
do género e conheço todos os lugares do concelho.

Quando é que vem morar para a 
Lapa do Lobo?

Venho morar para a Lapa do Lobo quando casei. 
A minha esposa é da Lapa do Lobo. Conhecemo-nos 
na aldeia, nas minhas voltas por aí. Eu tinha um con-
junto de baile, chamado Trafic, e vinha muitas vezes 
à Lapa do Lobo fazer bailes. Foi nessas andanças que 
conheci aquela que viria a ser minha esposa, com 
quem casei tinha eu 25 anos. Como quem casa quer 
casa, vim morar para aqui. Primeiro, em casa dos 
meus sogros. Depois comprei terreno e construí casa, 
onde hoje nos sentimos muito bem.

Entretanto, começa a envolver-
-se na vida social e cultural da 
Lapa do Lobo.

Exatamente. Derivado à convivência que eu sem-
pre tive com as pessoas aqui da Lapa e devido ao 
respeito que tinha por elas, e elas por mim, envolvi-
-me naturalmente no associativismo. Sempre man-
tive um relacionamento saudável com as pessoas e, 
mesmo não sendo de cá, sempre me senti integrado 
e incluído na população. Era como se fosse de cá ou 
ainda mais bem-vindo que certas pessoas da própria 
aldeia.

Lembro-me muito bem da primeira vez que me 
envolvi na ADCL (Associação Cultural e Despor-
tiva Lapense). Na altura, trabalhavam comigo pes-
soas que me diziam que só ficavam na lista se eu me 
candidatasse a Presidente. Estamos a falar do ano 
de 2000. Coincidiu com o tempo em que deixei o 

conjunto de baile e fiquei com mais tempo livre. Foi 
a primeira vez que fiquei como Presidente de uma 
Associação. Foi uma nova experiência, que nunca ti-
nha tido oportunidade de experimentar. Durante o 
primeiro mandato, tive algumas influências e tomá-
mos algumas decisões menos consensuais. Optámos 
por cortar uns cedros que estavam no parque e, de 
imediato, começaram a questionar a minha decisão. 
Como a experiência era pouca, deixei-me levar pela 
opinião de dois ou três e a opção não foi do agrado 
da maioria. No final do ano, na Assembleia-geral, fui 
criticado e deixei a presidência. Disse para mim mes-
mo que não voltaria ao cargo, mas em 2002, depois 
de um interregno de um ano, começaram a desafiar-
-me outra vez e eu lá fui. O que acontecera antes foi 
um princípio inexperiente, um abre olhos, como se 
costuma dizer. Eu não sabia o que era a vida de uma 
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coletividade e a primeira experiência serviu para isso 
mesmo, para perceber a força dos sócios numa asso-
ciação. A partir daí, estive como Presidente da ADCL 
mais de dez anos.

Entretanto aparece a Fundação 
Lapa do Lobo, que se torna parcei-
ra da ADCL?

Sempre tive, e mantenho, um bom relacionamento 
com o Dr. Carlos Torres e família. Ele também sem-
pre confiou em mim. O apoio da Fundação foi fun-
damental. Durante 5 anos, tivemos um funcionário 
diário, pago pela Fundação. Nesse período também 
fizemos várias obras de requalificação e restauro das 
instalações, apoiadas pela Fundação, desde o telhado 
ao aquecimento central, pintura, teto falso, entre ou-
tras obras. Sem esquecer os espetáculos lá realizados.

Depois, o Sr. Costa sai da Direção 
e começam as dificuldades na su-
cessão do cargo.

Exatamente. Atualmente, está lá a minha filha e es-
pero que faça um bom trabalho. Se não fizer melhor, 
que siga, pelo menos, e como se costuma dizer, as pe-
gadas do pai. Porque o associativismo faz falta, não 
só na Lapa, como em qualquer aldeia ou vila. Mas 
as pessoas também se acomodam um pouco. Nestas 
coisas, uns trabalham pelos outros, como se sabe, e há 
muita gente que não gosta de participar neste tipo de 
iniciativas. Os tempos também são outros. Hoje sabe-
-se tudo no telemóvel e faz-se tudo nas Redes Sociais. 
Antigamente tínhamos que sair e ler os cartazes. Mas 
eu estou otimista e vamos ver o que o futuro lhes re-
serva.
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A sua saída da ADCL é motivada 
pela sua candidatura à Presidên-
cia da Junta de Freguesia?

Não propriamente. É certo que ainda estava na 
ADCL quando me candidato à Junta de Freguesia 
da Lapa do Lobo, nas autárquicas de 2017, mas não 
senti que uma coisa tivesse a ver com a outra. Lem-
bro-me que o convite apareceu por parte do Dr. Bor-
ges da Silva, que se recandidatava, para um segundo 
mandato. Ele falou comigo e disse-me que eu era a 
pessoa indicada para me candidatar a Presidente de 
Junta da Lapa do Lobo. Eu respondi que não tinha 
experiência nenhuma, que não percebia de política e 
que, como trabalhava no município, até podia causar 
algum transtorno. Ele tranquilizou-me nesse sentido 
e eu arranjei uma equipa que senti que era capaz de 
trabalhar para o bem da população. Fiquei eu, a Pa-
trícia e a Adriana. Nessa altura, quer o Dr. Borges na 
Câmara, como nós aqui na Junta, vencemos.

Como foi o primeiro mandato?
Encarei a situação com mais ponderação. Nunca 

me esqueci da situação dos cedros. Cair, a gente cai 
a primeira vez. À segunda só caímos se quisermos. 
Comecei a fazer o meu trabalho. Também tinha 
um apoio muito importante do Dr. Borges da Silva, 
que estava sempre ao meu lado e acho que fizemos 
um bom trabalho aqui na freguesia. Foram 4 anos 
tranquilos e até pouco surpreendentes porque o meu 
tipo de trabalho no município é muito próximo dos 
problemas que acontecem no terreno, nas freguesias.

Por isso se recandidatou?
Um dos motivos que me levou a recandidatar foi 

porque, para além de responder logo com prontidão 
às solicitações dos fregueses, muitas das vezes, o pro-
cesso nem passa pelo Município. Indo ao Municí-
pio, por vezes, perde-se tempo com pedidos e coisas 
do género e eu, como trabalho na área, consigo dar 
resposta imediata. Atualmente eu sou Encarregado 
na parte de saneamento, águas, caminhos... todas 
essas áreas, à exceção de obras. Quando solicitam 
algo, tudo o que vem registado passa por mim, e 

daí é que oriento os trabalhos. Todos os fregueses, 
como sabem qual o meu trabalho, abordam-me na 
rua e avisam-me de um problema aqui ou acolá e eu 
consigo dar resposta logo no dia a seguir. Em geral, 
todos os meus colegas das outras Juntas de Freguesia 
dizem que a Lapa do Lobo é beneficiada, mas não é 
nada disso. Os processos é que são tratados com mais 
rapidez de execução, através da Junta ou através da 
Câmara. Eu estou tranquilo porque sinto que estou 
a servir bem os fregueses.

Foi o único candidato que resis-
tiu e conseguiu um segundo man-
dato.

Acho que é um reconhecimento de tudo o que te-
mos feito pela freguesia. Foi um voto de confiança 
também. Temos de trabalhar com quem está e tentar 
fazer o nosso melhor. Eu tenho um sistema de tra-
balhar que, se calhar, os meus outros colegas presi-
dentes de Junta não têm. Eu, como estou dentro da 
Câmara, sei, por exemplo, que temos 2 pedreiros. Se 
eu precisar dos dois para uma obra que estão noutro 
lugar que dure 3 ou 4 dias, não vou estar a pedi-los à 
Câmara porque sei que não estão disponíveis. Prefiro 
assumir os custos pela Junta e fazer a obra na hora. 
Mas também é preciso ter noção que os orçamentos 
das Juntas de Freguesia são mínimos. Atualmente te-
mos um funcionário da Junta a tempo inteiro. Foi a 
melhor opção e eu posso explicar porquê. Para man-
termos os espaços e as ruas limpas, tínhamos de con-
tratar uma empresa e pagar 4 a 5 mil euros. Mas esse 
trabalho era feito pelo Natal, Páscoa, em Agosto... 
em épocas especiais. Optámos por ter uma manuten-
ção e limpeza diárias, porque, para além de ajudar-
mos uma pessoa, temos uma limpeza mais regular.

Acha que terá condições finan-
ceiras para algum projeto de 
grande dimensão?

Todas as obras são importantes, desde a pequenina 
até à maior. Eu não ligo muito aos nomes nas placas, 
nem a inaugurações com demasiada festa. Não ligo 
muito a isso. O que eu quero é o bem para toda a 
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freguesia e para todos os fregueses. Há muitos projetos 
e obras por fazer, mas as verbas são tão baixas que 
necessitamos sempre do apoio da Câmara. Não temos 
dinheiro para fazer muito mais do que simples bisca-
tos e uma manutenção básica. Conseguimos fazer os 
passeios na Avenida que custaram 130 mil euros. Era 
impossível a Junta suportar isso sem ajuda. A nossa 
ambição é continuá-los até à ponta da Avenida 9 de 
julho. Ainda não perdi a esperança. Também temos as 
obras da Rua Castelão de Cima e do Jardim, que foi 
terreno cedido à Junta, logo à entrada na aldeia. Tinha 
e tenho um projeto que gostava de concretizar, que é 
o caminho que vai do Lar (Fundação Lopes Fonseca) 
até Vale de Madeiros. Já se fez algum trabalho, mas a 
parte dos muros é mais difícil. As pessoas têm os seus 
terrenos e é preciso negociar com os donos. A escolher 
um projeto, seria esse, pois unia a Lapa do Lobo a Vale 
de Madeiros.

Ao nível educativo, ter a escola 
em funcionamento é algo positivo 
para a Lapa do Lobo?

Além das crianças frequentarem uma boa escola, 
com ótimas condições e perto do sítio onde vivem, os 
próprios habitantes gostam de ter por perto os seus fi-
lhos ou os seus netos. Têm a possibilidade de os ir bus-
car e não há necessidade de saírem de fora da aldeia 
para as crianças terem uma boa educação escolar. Sa-
bemos que há situações em que os pais trabalham fora 
e acabam por levar os filhos para escolas mais perto do 
local de trabalho, mas só o facto de terem na Lapa do 
Lobo uma opção de Jardim de Infância e de 1º ciclo já 
é muito bom.

Sobre a riqueza cultural da Lapa 
do Lobo, o que lhe apraz dizer?

Em relação a outras freguesias do concelho, e não só, 
a Lapa do Lobo destaca-se bastante. O papel da Fun-
dação Lapa do Lobo tem sido incrível. O trabalho da 
Contracanto também tem sido interessante. Mas sobre 
a Fundação, ouço algumas pessoas de fora comenta-
rem que a Junta de Freguesia da Lapa do Lobo é mais 
rica porque tem lá uma Fundação. Eu respondo que 

tem lá uma Fundação, sim senhor, mas também é pre-
ciso que as pessoas da Junta de Freguesia mantenham 
com eles uma forte colaboração e uma boa relação. Só 
todos a trabalhar em prol da população é que os resul-
tados são alcançados. Não é só ter, é preciso trabalhar 
e criar laços.

No desporto, a Lapa também tem 
uma palavra a dizer.

Atualmente a Lapa do Lobo, através da ADCL, tem 
uma equipa de Ténis de Mesa inscrita na Associação 
de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu, a disputar na 
2º Divisão Nacional, há cerca de 7 ou 8 anos. Atual-
mente, temos cinco jogadores, três da Lapa do Lobo. 
Jogamos contra equipas das zonas de Lisboa e Porto. 
São saídas dispendiosas e o Município apoia com a 
disponibilização do transporte. A nossa ideia é manter 
a ADCL aberta também para manter a modalidade e 
dar boas condições aos jogadores. Se não tivermos a 
casa aberta, eles procuram outro sítio para jogar. Acho 
que é uma pena ter jogadores com tanta qualidade, 
termos condições e não mantermos isso. Agora estou 
mais ocupado, mas antigamente eu acompanhava-os 
sempre, em todos os jogos. Quando as viagens eram 
longas, havia sempre quem levasse o que comer e be-
ber. As outras equipas juntavam-se a nós, para convi-
ver. Onde chegávamos, criávamos sempre relações de 
5 estrelas.

Com isso tudo, ainda tem tempo 
livre?

Não é fácil, mas arranja-se sempre um bocadinho. 
Eu gosto de estar com os meus amigos. Com a pande-
mia ficou tudo mais complicado, pois não havia cafés, 
nem eram permitidos ajuntamentos. Então, nós, no 
trabalho, criámos um grupo. À 6ª feira, nos Estaleiros, 
fazemos sempre um lanche para o grupo, com comi-
da e bebida comprada por nós. Levamos uma coluna, 
cantamos, dançamos, rimos, divertimo-nos. Aquele 
tempo é para nós. Erámos seis pessoas, agora somos só 
cinco. Por graça, até nos chamamos de 5 violinos. Por 
isso, para responder à pergunta, o meu melhor tempo 
livre é aquele que eu passo com os meus amigos.
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QUARTZO, FELDSPATO, I MICA 

699 
Miríades de pequeníssimos espelhos 

espalham e espelham 
milímetro a milímetro 

as 
mil e mil 

luzes 
da 

manhã fria 

# 
A fonte fria 

na manhã clara 
é de qualquer modo 

o foco de luz 
que te chega aos olhos. 

Manuel Gusmão 
em “A Foz em Delta”. 2018

“
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O novo
anormal
por João Oliveira
Vencedor do Prémio Literário 
Albertino dos Santos Matias 2020

Viajar sempre foi uma forma de sair do “normal”. 
Graças à Fundação Lapa do Lobo, tive oportunidade 
de usufruir de uma viagem a Istambul, à primeira vis-
ta, uma escolha pouco ortodoxa, uma vez que a Fun-
dação oferecia uma viagem a uma “capital europeia”. 
Ao longo da história, Istambul sempre foi a “capital” 
de qualquer que tenha sido o poder político que o te-
nha controlado. Por outro lado, se “europeu” se refe-
rir a um dado topográfico, não existe uma distinção 
clara entre a Europa e a Ásia, mas, quando Musta-
fa Kemal Atatürk fundou a nação turca, houve uma 
viragem para valores civilizacionais que hoje em dia 
associamos à Europa. Assim sendo, mesmo não sendo 
oficialmente uma “capital europeia”, Istambul é uma 
capital europeia.

Resta um receio. Que Istambul é uma capital não 
existe qualquer dúvida. Que é europeia, tem-se tor-
nado menos evidente. Recep Tayyip Erdoğan tem fi-
cado conhecido pela sua reversão da política secular 
de Atatürk e pelo desejo de ressuscitar uma espécie de 
império islâmico Otomano. Todos os museus públicos 
da Istambul são museus sobre o passado anterior à 
fundação da nação moderna. Existem o Museu da Ar-
queologia, o Museu de Arte Islâmica e Turca, o Mu-
seu dos Grandes Mosaicos Palacianos e o Museu da 
História da Ciência e da Tecnologia Islâmicas. Tudo o 
que aconteceu após 1923 deixou de ter relevância. Da 
mesma forma, a antiga igreja e mesquita Hagia So-
phia foi transformada num museu em 1935. Em 2020, 
porém, foi reconvertida numa mesquita.

O centro de Istambul, Sultanahmet, é uma verda-
deira súmula de história e cultura da cidade e basi-
camente uma súmula de tudo o resto que podemos 
encontrar no resto da cidade e que eu não conseguirei 

resumir aqui. Aqui, encontram-se a mesquita Hagia 
Sophia (Imagem 1); o palácio Topkapi, durante muito 
tempo a residência dos sultões Otomanos, e que con-
trasta com a residência mais recente, o Dolmabahçe, 
moderno palácio ao estilo europeu, a nordeste do cen-
tro; a igreja Hagia Irene, que fica dentro do recinto 
do Topkapi, e que foi construída mais ao menos na 
mesma altura da Hagia Sophia, embora nunca tenha 
sido transformada em mesquita; o parque Gülhane, 
parque adjacente ao palácio e que as pessoas comuns 
podiam visitar; algumas antigas cisternas romanas; os 
três Museus de Arqueologia; o hamam (banho públi-
co) histórico Cağaloğlu; o centro cultural Hodjapasha, 
onde é possível assistir-se ao sema, cerimónia sufi dos 
dérvixes rodopiantes; o antigo Hipódromo, que hoje 
já não é um hipódromo, mas uma grande praça que 
contém duas antigas colunas e um obelisco egípcio; a 
Mesquita Sultanahmet ou Mesquita Azul; o Museu de 
Arte Turca e Islâmica; o Museu dos Grandes Mosaicos 
Palacianos e a igreja comummente denominada Pe-
quena Hagia Sophia. A oeste de Sultanahmet, a uma 
distância facilmente caminhável a pé, encontramos os 
bazares turísticos mais conhecidos e mais orientalistas, 
mas também aqueles que são visitados e frequentados 
pelos istambulitas, que vendem rigorosamente as mes-
mas coisas, mas são obviamente muito mais baratos.

A parte norte da cidade é principalmente definida-
de pela grande praça Taksim e pela rua principal que 
vai dar à mesma, a rua İstiklal, comparável ao Bairro 
Alto em Lisboa. De manhã, a rua encontra-se quase 
vazia. Ao fim da tarde, enche-se de famílias e turistas. 
A altas horas da noite, sobram apenas os adolescen-
tes e os jovens adultos. Ao longo da rua, encontramos 
a torre Galata, uma torre defensiva da era medieval. 
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Não muito longe, fica o museu Galata Mevlevi, 
a mais antiga casa istambulita de dérvixes da or-
dem inspirada no poeta e místico de etnia persa 
Rumi. Também na İstiklal, encontramos a Igreja 
de Santo António de Pádua, a maior igreja cató-
lica de Istambul. 

Não queria deixar de mencionar o Museu da 
Inocência, também perto da mesma rua. Não 
se trata apenas de um museu, mas também uma 
obra literária escrita por Orhan Pamuk, o ven-
cedor do Prémio Nobel da Literatura em 2006. 
O museu contradiz grande parte dos museus oto-
manos saudositas da cidade, uma vez que retra-
ta a Istambul do século XX, exibindo vários dos 
objectos quotidianos recolhidos pelo escritor em 
bazares e utilizados pelas personagens fictícias do 
museu, mas que o museu aborda e trata como 
se tivessem sido personagens reais cuja história 
Pamuk vivenciou e sobre a qual decidiu escrever. 
O livro contém, no seu interior, um bilhete que 
dá direito a uma entrada, sendo o livro carimba-
do como um bilhete normal. Embora seja uma 
ficção, o Museu da Inocência parece mais real e 
genuíno do que muitos dos outros museus supos-
tamente “históricos” da cidade.

Uma visita a Istambul não ficaria completa sem 
uma viagem de barco. A chamada “tour longa” 
todo o Bósforo passa junto a várias zonas turísti-
cas importantes: o palácio Dolmabahçe; a mes-
quita de Ortaköy; a fortaleza Rumeli, construída 
pelo Sultão Maomé II para impedir invasões a 
partir do Mar Negro. Passa também junto a ou-
tras atracções na parte asiática da cidade: a Tor-
re de Leandro, o Palácio Beylerbey e a Fortaleza 
da Anatólia, irmã “gémea” da Rumeli. O barco 
afasta-se progressivamente da zona central, pas-

sando depois por várias vilas costeiras e paran-
do na Anadolu Kavağı, pequena vila piscatória 
muito próxima da entrada do Mar Negro. Se, 
em vez de para norte, entrarmos num barco para 
sul, chegaremos às ilhas Príncipe. Tanto a antiga 
realeza Otomana como os istambulitas modernos 
usufruiam delas como fuga ao rebuliço do con-
tinente. O barco público para em todas as ilhas 
principais e, pelo que pude averiguar do cais 
de cada uma delas, todas são parecidas. Saí na 
Büyükada, a “ilha grande”, a última paragem.

Aproveitei a oportunidade de me encontrar na 
Turquia para estender a minha viagem e conhe-
cer outra região, a Capadócia. Se Istambul pare-
ce uma capital e parece europeia, a Capadócia 
é muito diferente, uma vez que não parece nem 
uma nem outra. A região é constituída por pe-
quenas vilas (Göreme, Üçhisar, Ürgüp e Avanos) 
e é principalmente conhecida pelas formações ro-
chosas criativamente sedimentadas, quer pela na-
tureza, que construiu as chamadas “chaminés de 
fadas” (Imagem 2), quer pelo ser humano, que, 
desde tempo remotos, escavou nelas miríades de 
cavernas.

Oxalá (ou, em turco, inşallah) o leitor tenha 
aprendido algo e que, mais do que ter aprendido, 
sinta vontade de fugir deste “novo normal” a que 
a vida pós-pandémica nos confinou e de experi-
mentar um “novo anormal”, seja numa capital 
europeia, para descobrir quem é num espelho, 
seja numa não-capital não-europeia, para desco-
brir quem é num negativo fotográfico. Se assim 
for, se, como Orhan Pamuk, tiver conseguido fa-
zer o leitor olhar para a realidade quotidiana com 
um outro olhar mais, terei também cumprido o 
meu desígnio enquanto escritor.

Im
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Rua Casa da Guarda
A Rua Casa da Guarda, na Lapa do Lobo, fica sensivelmente à entrada da aldeia, de quem chega de Fiais 

da Telha. Foi assim batizada porque é a rua onde se situava, e ainda situa apesar de abandonada, a Casa da 
Guarda de Passagem de Nível da Lapa do Lobo. Lá moravam a Sr.ª Leontina, a Guarda de Passagem de 
Nível, e o marido, o Sr. Pires, com os filhos.

Era competência da Sr.ª Leontina abrir e fechar a cancela, para parar o trânsito de carros e pessoas. A se-
gurança da circulação de comboios dependia dela. Para isso, fazia uso da corneta e da bandeira, que erguia 
à passagem do comboio, assegurando que estava tudo certo. Eram os seus dois instrumentos de trabalho. À 
noite, também se socorria de uma lanterna.

Ser Guarda de Passagem de Nível é uma profissão em extinção.
Nos anos 60, a CP tinha mais de 1500 Guardas de Passagens de Nível. Eram sobretudo mulheres. No início 

do milénio, eram pouco mais de 900. Em 2015, não chegavam a 100. As últimas notícias apontam para a 
contratação de uma dúzia de novos funcionários, pelas Infraestruturas de Portugal, que serão os últimos a 
desempenhar esta função no país.

Para mais informações pode consultar o livro “Guardas de passagem de nível”, da autoria de Carlos 
Cipriano e editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2017.



u
i•

v
o

 

87

NOME DE RUA 

Nome de rua quieta,
Onde à noite ninguém passa,

Onde o ciúme é uma seta,
Onde o amor é uma praça.

Nome de rua secreta,
Onde à noite ninguém passa,

Onde a sombra do poeta,
De repente, nos abraça!

David Mourão Ferreira
1965



88

O urso que 
não era

A partir da obra homónima de Frank Tashlin.

Teatro de objetos de Filipa Mesquita e Márcia Leite
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2016
Em “O urso que não era”, Frank Tashlin
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Nasceu em Belo Horizonte, Brasil (1974). Em 
1990 foi parar a Viseu, cidade do interior do país 
de Portugal, onde descobre um grupo de teatro de 
fantoches, o seu interesse e gosto pelo teatro e pelas 
marionetas nasce aí e a acompanha até hoje. Em 
2012, conclui o mestrado em Artes Performativas 
na Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), 
cujo projeto final foi o mote para o desenvolvimento 
de vários trabalhos com a comunidade – “Criação 
Artística Multidisciplinar ‘Projeto Comunidade’”, 
assumindo-se a partir desse momento como perfor-
mer e criadora artística.  Encenou diversas criações 
e integrou como intérprete espetáculos e perfor-
mances da sua autoria bem como encenados por 
outros criadores para a Zunzum – Associação Cul-
tural. Atualmente, também é Professora convidada 
na ESEV. Tem dado continuidade à sua formação, 
procurando novas abordagens e perspetivas da cria-
ção artística e da sua importância para a valoriza-
ção da cultura e da arte.

Nasceu no Porto em 1976, dedica-se ao teatro de 
marionetas desde 1996. Concluiu o Ensino Secun-
dário em Artes em 1995. Frequentou a Universidade 
Lusíada em Arquitetura em 1996. Formada em In-
terpretação pela ACE - Academia Contemporânea 
do Espetáculo na área de interpretação em 1999. 
Possui o Curso Profissional de Teatro de Formas 
Animadas 2002, tendo uma vasta formação com 
atores, dramaturgos, cenógrafos e marionetistas 
nacionais e internacionais. Desde 1999 que se tem 
deslocado a vários países para realizar formações e 
apresentar o seu trabalho na vertente do teatro de 
objetos. Funda a companhia Teatro e Marionetas 
de Mandrágora em 2002.
Encenou diversas criações e integrou como intér-
prete inúmeros espetáculos da sua autoria bem 
como encenados por outros criadores para a Com-
panhia Teatro e Marionetas de Mandrágora. Apre-
sentou-se um pouco por todo o território nacional 
e ilhas, em vários teatros e espaços culturais e de 
programação.

Márcia Leite Filipa Mesquita
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A criação teatral desta obra visa criar um elo de 
ligação entre a metáfora implícita na dramaturgia e 
a nossa sociedade. A premência da ponderação da 
massificação da identidade e da perda do eu, na sua 
génese, como identidade distinta e independente, 
individual. A teatralização da obra literária cria 
novos caminhos ao diálogo e à exposição do 
indivíduo enquanto ser único, distinto e livre. Na 
convergência deste diálogo, a sua teatralização e 
ação ativa propõe um confronto ideológico direto 
entre a ação massificadora e a libertação inerente 
que serve a base criativa.

A arte é um ato de liberdade, mas a liber-
dade não nos é oferecida. É neste jogo 
mental que nos conduzimos a diversas 
interrogações sobre as amarras e as suas 
fronteiras para um pensamento, sobretu-
do com a necessidade de ser alicerçado na 
construção independente de ideias, ideo-
logias e atitudes que nos marcam como 
seres, onde a igualdade nos aproxima e a 
diferença cria diversidade, e não a aglu-
tinação do indivíduo pela massa social, 
através da sua anulação.

Por vezes as metáforas aparentemente mais simples 
são descodificadas para levar ao diálogo teatral, e 
em conjunto nos questionarmos como indivíduos 
acerca da tomada de decisões e escolhas. Não se 
considerem nessas escolhas grandes ou profundos 
dilemas, a construção dessas mesmas escolhas tem 
início na simples opção ou tomada de posição, ou na 
sua ausência.

Na criação “O urso que não era” o simbolismo 
torna-se a questão primordial. A simplicidade da 
cena, a rotatividade da ação, a estilização da forma 
e da figura, na possibilidade de simplificação no 
diálogo direto.

A arte da Marioneta, do teatro de objetos, do teatro 
de figuras, das formas animadas, cria uma dialética 
com o recetor que alia e amplia o simbolismo da 
imagem e da palavra pela integração da figura. É 

uma leitura que deve ser feita aliada à normativa pela 
qual nos regemos por sermos alvo de aprendizagem 
da leitura de símbolos e códigos comuns, que apesar 
de se diferenciarem entre culturas têm eixos comuns.

A recorrência desta arte traz até nós uma leitura que 
permite a colocação de questões que são formuladas 
não através da palavra, mas antes através do símbolo 
do qual objetos ou marionetas se vêm impregnados, 
“todo e qualquer objeto colocado em movimento 
com uma carga dramática é uma marioneta”.

A visão da arte da marioneta deve ser desenraizada 
da sua normativa social que a canaliza como um 
ato dedicado aos mais jovens. Essa perceção surge 
de uma narrativa histórica que nasce da necessidade 
de classificação que conduz à simplificação desta 
técnica de comunicação cénica como dedicada 
aos mais jovens. A arte da marioneta é antes uma 
amplificação da leitura da escultura e do seu carácter 
simbólico em cena que é ampliado no diálogo.

Um caminho alicerçado na criação artística da 
obra é o de sem dúvida construir um espaço cénico 
estruturado no diálogo simbólico com o público 
colocando as interrogações em aberto. Diálogo esse, 
que desafia o público a identificar-se com a cena e, 
através da empatia, colocar as questões, potenciar 
caminhos que a obra sugere no jogo das palavras e 
do movimento, procurando sempre um equilíbrio 
entre a motivação e atenção do público, bem como o 
desenvolvimento da história.

A principal questão é a de ponderarmos sobre o 
indivíduo, sobre a sua natureza diferenciadora e de 
como manter a possível forma sensível de existir. 
Neste paralelismo entre o ciclo natural e imparável 
da natureza, o modo como ela afeta o indivíduo 
e como a massificação altera a nossa mecânica de 
interação com a mesma, anulando-a, interferindo 
com a nossa capacidade de agir, tornando o indivíduo 
padronizado com atitudes, ações e pensamentos 
standards sem relação com o pensamento livre. De 
como a massificação agrega e expele os indivíduos 
sem considerar o seu lado humano livre e natural.
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2016
Em “O urso que não era”, Frank Tashlin
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um filme de tiago Pereira (2018)

“O povo que conta” é um documentário realizado em 2018 por Tiago Pereira e copro-
duzido pela Fundação Lapa do Lobo e pela Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. 
Reúne as histórias das gentes da Lapa do Lobo e lugares vizinhos, que comprovam que o 
povo conta e sabe contar histórias. Uma demonstração do valor do património oral e da 
preservação da identidade local.

Estreou na 1ª edição da Lapa do Lobo Aldeia Cultural, no dia 20 de julho de 2018, no 
Auditório Maria José Cunha, em três sessões seguidas, sempre com lotação esgotada.

O povo que conta

Fundação Lapa do Lobo
A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria (MPAGDP)
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Luís Antero
“Lugar Sonoro: Lapa do Lobo” é um trabalho de arquivo e documentação sonora reali-

zado no âmbito de uma residência artística na aldeia da Lapa do Lobo (Nelas, Viseu), para 
o evento “Lapa do Lobo: Aldeia Cultural”, realizado nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2018. 

Durante a residência artística Luís Antero gravou muitas das paisagens e marcos sonoros 
da aldeia de Lapa do Lobo, com vista à sua inclusão, enquanto instalação sonora, na ex-
posição “Aldeia”, uma “exposição de objetos com histórias para contar; deles próprios e de 
quem pertencem. Objetos que servem de adereço à memória de uma narrativa contada 
ao som de um mundo único sussurrado ao ouvido e vivido pela aldeia. Objetos que fazem 
enredos e guardam segredos. Objetos que são de todos nós, por serem de cada um de nós.” 

“Lugar sonoro: 
Lapa do Lobo”
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Este livro tem por base o espetáculo homónimo, que estreou na Fundação Lapa do Lobo, 
a 17 de outubro de 2020.

É um livro acordeão com 6 páginas.
Contém 3 temas de João Godinho que podem ser escutados através dos códigos QR dis-

poníveis no interior.

“Já repararam que desde que são semeadas, as árvores permanecem sempre no mesmo 
sítio, a partir do qual se alimentam, se defendem e se reproduzem? Não são como nós, que 
nascemos num país e podemos viajar ou até ir morar para o outro lado do planeta. E tal 
como a música difere de continente para continente, podemos encontrar árvores muito 
diferentes espalhadas pelo mundo: árvores que são autênticas casas, outras que movem 
multidões para serem admiradas, outras que produzem material que já chegou à lua… 
Mas não queremos estragar a surpresa: neste livro, que vem no seguimento do espetáculo 
homónimo, encontrarão árvores e música para todos os gostos!”

As árvores não têm 
pernas para andar

Joana Gama
+ Francisco Eduardo + João Godinho
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2 de abril Picos e Vales

Depois do álbum de estreia “Rua das Marimbas 
Nº 7”, A Garota Não continua a surpreender 
com o seu segundo álbum de originais “2 de 
Abril”, onde homenageia o bairro onde cresceu.

São 20 canções, que contam com participações 
incríveis, entre as quais as de Sérgio Mendes 
na coprodução e em inúmeros instrumentos 
ao longo das canções do álbum; Diogo Sousa 
na bateria; Ana Deus no poema da Francisca 
Camelo; Sandra Batista e Gustavo Andrade 
no baixo; Ana Du Carmo, Ana Rita Oliveira, 
Vanessa Mascarenhas, Tiago Morais e João 
Mota nas vozes; Barofa no beatbox; Tânia Lopes 
e Fernando Molina nas percussões; e ainda 
Ohmonizciente, Chullage, Pedro Norte e Fred 
Pinto Ferreira.

O mais recente álbum de Márcia chama-se 
“Picos e Vales” e foi lançado em abril de 2022.

Este 5º álbum é um saudável regresso, três 
anos depois de “Vai e Vem” (2018) e de “Quarto 
Crescente” (2015), “Casulo” (2013) e “Dá” 
(2010), sem esquecer o EP “A pele que há em 
mim” (2009).

Segundo o site Arruada, o novo álbum “Picos 
e Vales”, é uma realidade e nunca a palavra 
consistência teve tanta propriedade como 
quando aliada ao nome Márcia. Produzido pela 
própria Márcia, o álbum é editado pela Arraial. 
“Já passou da hora” foi o tema escolhido para 
apresentar o álbum como primeiro single.

Garota não Márcia
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três-vezes-dez-elevado-a-
oito-metros-por-segundo

As estradas são para ir

“Segundo a Teoria da Relatividade de 
Albert Einstein, a velocidade da luz é a maior 
velocidade possível e é uma constante universal 
independente do movimento relativo entre a sua 
fonte e o observador. A velocidade de propagação 
da luz no vazio é de 299.792.458 m/s, ou por 
extenso, “três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-
por-segundo”.

É este o nome do primeiro livro do músico David 
Santos, mais conhecido pelo nome Noiserv.

À semelhança do que já nos habituou na sua 
música, o livro eleva-nos para um mundo de 
sonho sem nunca descurar uma visão sobre o 
mundo. “três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-
por-segundo” é uma história que se foca nos 
pormenores dos pormenores.

Numa escrita meticulosa e metafórica o autor 
reflete sobre a velocidade a que nos vemos e 
sobre a inevitabilidade de poucas vezes nos 
encontrarmos. A edição física, idealizada em 
colaboração com o Estaminé Studio, guia a leitor 
numa experiência visual e criativa”

Editado em 2020, pela Planeta Editora, o livro 
de estreia de Márcia não poderia ter melhor 
acolhimento e aceitação.

As palavras de Catarina Furtado, que prefacia 
a obra, espelham o que podemos encontrar ao 
folhear “As estradas são para ir”.

“Numa altura em que ficou sem poder cantar, 
devido a um problema numa corda vocal, Márcia 
encontrou, no meio do seu silêncio, um outro 
som precioso: a poesia. Este livro é um encontro 
íntimo com esta voz interna de Márcia.

Um conjunto de poemas, de pensamentos soltos 
anotados ao longo dos tempos, de trechos de 
canções cantados por todos, acompanhados por 
ilustrações da autora.

Uma espécie de auto-retrato que a autora 
espera que encontre os recantos mais escuros e 
iluminados no coração de quem a lê”.

Noiserv Márcia
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“É uma história com séculos, a do livro. Cheia de pormenores e conquistas, cheia de aven-
turas e imaginação. O que é, então, um livro? Como se fabrica? Quem o inventou e quem 
o faz hoje? E onde estão as respostas para todas estas perguntas? Esta é fácil: num livro, 
pois claro! Chama-se O Que Vem a Ser Isto? A História de um Objeto Surpreendente, foi 
escrito por Rita Canas Mendes, ilustrado por Tiago e Nádia Albuquerque, com o apoio de 
Rúben Dias, responsável pela consultoria científica, e publicado pela Imprensa Nacional 
com direção de arte do Pato Lógico.

O Que Vem a Ser Isto? História de um Objeto Surpreendente é um dos três livros que o 
Pato Lógico concebeu para a Imprensa Nacional, no âmbito das celebrações dos 250 anos 
desta instituição, juntando-se a Tipos Curiosos. Pequena História das Letras, de Ricardo 
Henriques e Madalena Matoso e A Lídia no País das Armadilhas. A História Maravilhosa 
da Imprensa Nacional, de Luís Almeida Martins e Mantraste”.

O que vem a ser isto? 
História de um Objeto Surpreendente

Rita Canas Mendes
+ Tiago e Nádia Albuquerque
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“Meio século de viver no mundo deixa 
muita raiz, que não morre assim. E talvez 
é uma só a raiz, mas funda, e rija de fevra 

e de seiva, que as folhas morrem, os 
ramos secam, o tronco apodrece, e ela 

teima a viver. Saibamos alguma coisa 
dessa vida”. 

Almeida Garrett em
“Viagens na minha terra”. 1846
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al•cu•nha
Se espreitarmos no dicionário, no caso o da Porto Editora, descobrimos 

que alcunha é um substantivo feminino, qualificativo. Por vezes depreciativo, 
usa-se em lugar do nome próprio de alguém, ou é acrescentado a esse nome, 
geralmente derivado de uma particularidade física ou moral.

Alcunha deriva do árabe al-kuniâ, que significa “sobrenome”.
Pode considerar-se um cognome, um epíteto ou, num termo mais moderno, 

um nickname.

As alcunhas estão tradicionalmente ligadas à ruralidade. São uma das 
formas de designação e referência por “etiquetagem” dos membros de uma 
comunidade e permitem, muitas vezes, a possibilidade do interconhecimento 
total no seio de uma comunidade. As alcunhas são, normalmente, a expressão 
de uma realidade histórica, geográfica, socioeconómica e cultural de uma 
comunidade.

Há locais onde as alcunhas têm tal importância e vivacidade que os 
nomes de registo dos indivíduos não são usados nem conhecidos. Daí a sua 
importância como meio de conhecer a sociedade tradicional ou popular: os 
seus valores, maneira de viver, ocupações, usos, crenças, costumes e tradições.

A alcunha é, por natureza, individual. Todavia, exatamente por servir para 
identificar a pessoa através de algum atributo pessoal, é muito provavelmente 
extensível à família, identificando a mulher, os filhos, os netos e mesmo 
outros familiares. Exemplos há em que uma alcunha adquire tal dimensão 
de reconhecimento que se transforma em apelido hereditário.

As alcunhas, por estarem ligadas às caraterísticas de uma região ou 
comunidade, ajudam a compreender o passado das suas gentes.

Reconhece-se na alcunha, enquanto instrumento de referenciação, um 
importante papel na identidade de um povo.

Alcunhas
da minha
terra
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A Pasteleira é uma bicicleta pesada, mas confortável. 
Reconhecida pela sua robustez, tem caraterísticas 
que, geralmente, já não são comuns em bicicletas 
atuais, como é o caso de travões de alavanca e faróis 
alimentados com dínamo ou a transmissão de três 
velocidades.

Existe quem defenda que o nome atribuído à 
bicicleta Pasteleira vem da expressão “andar a 
pastelar”, que significa andar devagar, andar a fazer 
tempo. Porém, há uma tese que afirma que Pasteleira 
é uma adaptação da marca de bicicletas “Pashley”, 
de origem britânica e muito semelhantes às nossas 
Pasteleiras. De facto, a sonoridade entre “Pashley” 
e Pasteleira oferece algumas dúvidas em relação à 
origem do nome português.

A
Pasteleira
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Independentemente da origem do nome, as 
Pasteleiras foram utilizadas por um sem número 
de profissões e marcaram uma época, passando de 
geração em geração. Foram usadas pelos avós, pais, 
filhos e, agora, os netos. Atualmente, é comum haver 
Encontros de Pasteleiras, em várias zonas do país, 
que reúnem dezenas de apaixonados por este género 
de bicicletas.

Apesar de o mundo oferecer novidades a todo o 
instante, ainda há quem prefira a velhinha Pasteleira 
para pedalar pelas ruas, em passeio.
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