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EDITORIAL	
	

Esperança	
	

	“A	 esperança	 é	 uma	arma	poderosa	 e	
nenhum	poder	do	mundo	pode	privar-te	
dela.”	

Nelson	Mandela	
	

Em	 anos	 anteriores,	 quando	
chegava	setembro,	as	palavras	que	
mais	 utilizava	 nestes	 breves	
editoriais	 eram	 regresso,	 retoma,	
reencontro...	 Palavras	 com	 o	
prefixo	 “re”,	 que	 indica	 repetição;	
fazer	 de	 novo.	 Desta	 vez,	 a	
expectativa	 não	 é	 fazer	 de	 novo,	
mas	 fazer	 diferente.	 Se	 o	 passado	
carregou	 sempre	 incerteza	 em	
relação	 ao	 futuro	 e	 o	 tempo	
presente	é	ainda	de	receio	e	dúvida,	
compete-nos	 a	 nós	 transformá-lo	
em	tempo	de	esperança.	
Esperar	que	possamos	continuar	e,	
cada	vez	mais	juntos,	aguardar	por	
poder	 ver	 os	 sorrisos	 uns	 dos	
outros	 e	 trocar	 o	 olhar	 cúmplice,	
onde	mora	a	empatia	e	o	prazer	de	
conviver	 através	 da	 cultura,	 da	
educação	e	do	conhecimento.	
Esta	 edição	 privilegia,	 como	
sempre,	 as	 iniciativas	 que	
acontecem	 nos	 próximos	 dois	
meses	 na	 FLL.	 Temos	 concertos,	
conferências,	 inauguração	 de	 uma	
exposição	 com	 um	 artista	 local...	
mas	 há	 também	 trabalho	 que	 se	
começa	a	fazer	na	retaguarda	e	que	
em	 breve	 poderá	 vir	 a	 público,	 e	
que	será,	certamente,	do	agrado	de	
todos.	Temos	essa	esperança.	
São	boas	notícias!	

Rui	Fonte	

HÁ MÚSICA NO PÁTIO COM 

BRIGADA VITOR JARA 
	

Na noite de 24 de julho houve 
música no Pátio da FLL. A 
Brigada Vítor Jara foi o nome 
escolhido para terminar a 
atividade cultural da Fundação 
Lapa do Lobo antes do habitual 
interregno de férias durante o 
mês de agosto. Isto, apesar da 
FLL se manter de portas abertas 
durante todo o mês, mas com 
uma atividade menos intensa, 
onde se pôde visitar a exposição 
“Torgas Vivas” de Arlindo 
Pereira, patente na nossa 
galeria. 
 

A noite foi extraordinária, com 
os lugares disponíveis no Pátio 
da FLL esgotados, com uma 
plateia entusiasta que aplaudiu 
o desempenho da banda criada 
em 1975, mas que ainda 
mantém a genialidade e a 
atualidade que sempre a 
caraterizou. 
O concerto teve um contorno 
especial quando o lapense 
Pedro Fonseca subiu a palco 
para cumprir o sonho (de 40 
anos) de tocar com a Brigada 
Vítor Jara. 
 

TAMBÉM ACONTECEU NA FLL 

Depois dos abrandamentos, e até alguns cancelamentos, impostos pela condição pandémica que o mundo 
atravessa, a Fundação Lapa do Lobo proporcionou muitos e bons momentos no Pátio, onde foi possível, 
cumprindo as regras da DGS, realizar alguns concertos. Terminámos a temporada com Brigada Vítor Jara (ver 
notícia), mas antes contámos com dois concertos de Noiserv, em noites diferentes, ambos esgotados. 
O Projeto Alcateia – Serviço Educativo da FLL apresentou, no dia 23 de julho, o resultado final da Oficina de 
criação artística “Do filme à música”, orientada por António-Pedro (Companhia Caótica). 
 

Foto:	Rui	Pina	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ENCONTROS DA EDUCAÇÃO E DO PENSAMENTO 
COM BANCA DE LIVROS 

Agenda 

SETEMBRO 

18 (sábado) 
Lifeforms Inauguração da exposição 
de Filipe Pais Correia 
 
25 (sábado) 
A casa das 40 portas 
Visita encenada à FLL 
Com Adriana Campos 
 
Há música no Pátio 
Com Francisco Sales 
 

OUTUBRO 

17 (domingo) 
Aleksei ou a Fé 
De Sónia Barbosa 
 
23 (sábado) 
Encontros da Educação e do Pensamento 
 
30 (sábado) 
A casa das 40 portas 
Visita encenada à FLL 
Com Adriana Campos 
 

DA	NOSSA	
ESTANTE	

SUGESTÃO	DE	LEITURA	
Contra	mim	
de	Valter	Hugo	Mãe	
Porto	Editora,	2020	
	
 

v v v	

GALERIA 

No dia 18 de setembro, às 
21h30, inaugura-se a exposição 
“Lifeforms, resultante da 
contínua exploração plástica 
do jovem artista Filipe Pais 
Correia.  

Projeto alcateia 

O Projeto Alcateia continua a 
proporcionar “A Casa das 40 
portas”, uma visita encenada 
pelos espaços, pelas memórias 
e pelas histórias da FLL, com 
Adriana Campos. 

OFERTA CULTURAL 

Na noite de 25 de setembro podem 
ouvir e confirmar o virtuosismo 
de Francisco Sales. O guitarrista 
português apresenta no Pátio da 
FLL o álbum “Miles Away”. 

MULTIFUNCIONAL 

Vão retomar, em regime 
presencial, os Cursos que 
decorrem, como habitual, no 
Edifício Multifuncional da 
FLL em regime pós-laboral. 
As inscrições já estão abertas 
para diversas modalidades.  

OUTRAS NOVIDADES 
Retomou, desde o início do mês, o Serviço de Boleias Gratuitas da FLL. De acordo 
com as normas da DGS e para segurança de todos, será exigida a utilização de 
máscara e a desinfeção das mãos à entrada da carrinha. 
Estão abertas as candidaturas aos Apoio Estudantil. Podem candidatar-se até 08 
de outubro para o email: geral@fundacaolapadolobo.pt 

O Projeto Alcateia – Serviço Educativo da FLL organiza no dia 23 de outubro a III Edição dos Encontros da Educação 
e do Pensamento, onde mais uma vez se abrirá espaço e tempo para a reflexão e discussão sobre a prática educativa. 
Para esta edição, Ana Lúcia Figueiredo, coordenadora do Projeto Alcateia, convidou Ana Rita Fonseca, doutorada 
em Neurociências; Rita Pedro, doutorada em Filosofia; Isabel Peixeiro, mediadora e formadora de leitura e escrita 
para crianças, jovens e adultos e Margarida Fonseca Santos, formadora e escritora, com mais de 100 livros 
publicados. Será um dia repleto de partilha e reflexão, numa manhã dedicada a Oficinas para famílias e a tarde 
preenchida com as diferentes comunicações que compõem a Conferência. 
A Biblioteca da FLL marca presença com a “Banca de Livros, onde irá disponibilizar livros para consulta e 
empréstimo domiciliário, mas também para venda, com o apoio da Livraria Leya (Pretexto) de Viseu. 

Foto:	Ana	Lúcia	Figueiredo	

Foto:	Luís	Macedo	

“Estamos sempre à procura das nossas grandes 
crianças...”  


