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EDITORIAL
"Mais vale prevenir que remediar"
Provérbio Popular
COVID-19
O país está ansioso e as notícias que
nos vão chegando, pelos mais
variados canais, não são animadoras.
De repente, ou nem tanto, um
acontecimento à escala mundial abala
o nosso pequeno mundo, toca-nos,
assusta-nos.
Falo, entende-se, da epidemia,
decretada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), causada pelo vírus
COVID-19.
Os Planos de Contenção multiplicamse e afetam o normal funcionamento
das instituições, dado o clima de
incerteza e insegurança instalado.
Mas o espetáculo tem que continuar!
Consciente da responsabilidade cívica
e dos riscos inerentes, a Fundação
Lapa do Lobo saberá responder à
realidade
atual,
alterando
ou
cancelando o que necessário for.
Há iniciativas, porém, que ainda pode
usufruir e que aqui noticiamos.
São boas notícias!
Rui Fonte

PRÉMIO LITERÁRIO
Albertino dos Santos Matias
05 de março foi o dia escolhido para a
apresentação da 2ª edição do Prémio Literário
Albertino dos Santos Matias, promovido pela
Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo, dia em que
Albertino dos Santos Matias, que dá nome ao
prémio, faria 110 anos.
A principal novidade é poderem concorrer ao
Prémio Literário todas as pessoas maiores de 16
anos, de nacionalidade portuguesa.

ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

CANCELADAS
Face ao cenário de contenção no país devido ao COVD-19 e mediante os Planos de
Contingência de várias entidades, inclusive o da própria Fundação, as atividades da FLL
foram adiadas e outras até mesmo canceladas.
Para mais informações, não hesite em contactar-nos.

Estudo sobre os hábitos de Leitura
parar

É já no início de abril, e até finais de junho, que vai para o terreno a equipa composta por
elementos da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo (BFLL), das Bibliotecas Municipais de
Carregal do Sal e Nelas e dos Agrupamentos de Escolas de Canas de Senhorim, Carregal e
Nelas, responsável por este Estudo. Durante os próximos 2 meses, ir-se-ão recolher dados,
através de um Inquérito por Questionário à população maior de 18 anos residentes nos
Concelhos de Nelas e Carregal do Sal, para conhecer os hábitos de leitura, respetivas causas e
consequências, da população residente na área de abrangência da Fundação Lapa do Lobo.
Recordamos que este Estudo tem a consultoria do Plano Nacional de Leitura (PNL2027) e o
apoio da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). A apresentação dos primeiros
resultados está agendada para outubro de 2020.

Prémio Literário Albertino dos Santos Matias
Melhor conto 2020
A 2ª edição do Prémio Literário Albertino dos
Santos Matias foi apresentado a 5 de março de
parar
2020.
Este Prémio tem por objetivo incentivar a
produção de textos originais de escritores de
língua portuguesa e pretende premiar obras
inéditas de ficção literária, na área do conto,
além de homenagear a ilustre figura de
Albertino dos Santos Matias.
Podem candidatar-se todas as pessoas
singulares com plena capacidade jurídica,
maiores de 16 anos, de nacionalidade
portuguesa, independentemente da sua
residência.
O Prémio para melhor conto 2020 é uma
viagem a uma capital europeia de 3 noites (voo
A Fundação Lapa do Lobo irá promover a edição
de +
umdespesas
livro com
os cinco contos melhor
+ hotel
de alimentação).
classificados. Os interessados deverão enviar os originais, assinados por pseudónimo, de 02 de
abril até 29 de junho de 2020, para a morada da Fundação Lapa do Lobo, em formato papel e
digital.
O tema livre. Porém, devem estar patentes no enredo os valores universais presentes na vida e
obra de Albertino dos Santos Matias.
O Regulamento pode ser consultado em fundacaolapadolobo.pt

Um Senhor das Beiras
Morreu um Senhor das Beiras.
Morreu um grande amigo da Fundação Lapa do Lobo.
Depoimento de Carlos Torres, Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Lapa do Lobo, a propósito do inesperado falecimento do Senhor Dr. António Pêga:
"Desde muito novo que ouvia falar, e bem, do Dr. António Pêga. A minha Avó, sempre que ao
mesmo se referia, fazia-o com palavras de muita consideração e simpatia, muito admirando a
sua forma de ser médico: atencioso, disponível e sempre preocupado com os seus pacientes. Uma
postura clínica não muito comum nos tempos que correm, infelizmente…
Conheci pessoalmente o Dr. António Pêga logo no início do projeto “Fundação Lapa do Lobo”,
quando me solicitou uma reunião para me falar, como não podia deixar de ser, do “Canto e
Encanto”.
A empatia pessoal foi total e imediata. Para além de ter ficado encantado com o projeto “Canto
e Encanto”, fiquei também encantado com o seu principal mentor e fundador. Tinha na minha
presença um Senhor. Um Senhor muito simpático, de trato fácil, mas muito cordato, um amante
de cultura muito para além da sua ciência e sobretudo um homem de causas.
Mais tarde fui ainda chamado a pronunciar-me sobre um livro que o Dr. António Pêga teria
escrito, relatando os seus idos tempos de militar-médico em África. Outra iniciativa que muito
me impressionou. Este homem não parava! E ainda teve tempo para escrever mais 2 livros!
Obrigado Dr. António Pêga. Obrigado pela postura pessoal e profissional por que sempre se
pautou. Obrigado pelas causas que abraçou. Sei que não nasceu na Beira Alta, mas para todos
nós será sempre lembrado como um autêntico beirão de quem Canas de Senhorim muito se deve
orgulhar."
Carlos Torres
21 de Fevereiro de 2020

Agenda CANCELADA
A Fundação Lapa do Lobo informa os seus utilizadores que estão encerradas temporariamente, a partir de
13 de março e por tempo indeterminado, todas as atividades abertas ao público, designadamente:
- Visitas à Fundação e à Galeria de Exposições
- Atividades do Programa Educativo/Projeto Alcateia e da Biblioteca
- Atividades Culturais
- Cursos e Oficinas
Estes procedimentos visam contribuir para a estratégia nacional de prevenção e contenção da doença
provocada pelo novo coronavírus COVID-19.
As alterações às medidas agora adotadas irão estar dependentes da evolução da situação no país e das
orientações oficiais que forem surgindo. Tentaremos manter os utilizadores informados sobre as mesmas,
através dos nossos canais de comunicação habituais.
Poderá obter informações através de:
Tel – (+ 351) 232 671 084
email – geral@fundacaolapadolobo.pt
website: www.fundacaolapadolobo.pt

SUGESTÃO DE LEITURA
ATÉ LOGO NÃO VENHAS TARDE
de António Pinto Fernandes Pêga
Edição ou reimpressão: 2012
Editor: Edição de autor
Idioma: Português
Dimensões: 26 cm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 235
SINOPSE:
“Até Logo, Não venhas Tarde!” é o
título do 1.º livro da autoria do
Dr.António Fernandes Pêga, este
“Caderno de Apontamentos” relata o
período da vida do Dr. Pêga entre os
anos de 1958 e 1964. Período este em
que, como médico que integrava a
Companhia de Caçadores Especiais
do RI 14 de Viseu, partiu de forma
totalmente inesperada para o Norte
de Angola, onde rebentara a guerra
colonial. Este livro relata de uma
forma muito intima e pessoal as
vivências de um período conturbado
relatadas na primeira pessoa.

