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EDITORIAL
"O que o tempo traz, o tempo leva"
Provérbio Popular
Tempo
Antes de mais, fica o desejo de um
ótimo ano novo para todos os leitores.
Posto isto, é tempo de falar sobre o
tempo.
É tempo de olhar para o passado para
perceber quanto tempo passou e
quanto tempo nos espera no futuro.
O Lobo: Boletim informativo da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo comemora, nesta edição de janeiro de
2020, exatamente 20 números. É bem
redonda a marca e provoca alguma
nostalgia.
20 números no primeiro de 2020.
Por isso mesmo, viajamos até ao passado para descobrir o que foi notícia
ao longo da curta existência do vosso
“O Lobo”. Para além da projeção do
que irá acontecer na aldeia da Lapa do
Lobo nos próximos dois meses, mostramos as capas das 20 edições, esta
inclusive. Boas memórias.
E boas notícias!
Rui Fonte

O Estado da Leitura
Estudo sobre hábitos de leitura
A FLL, em parceria com os Municípios de Carregal do Sal e Nelas e os Agrupamentos de Escolas
de Canas de Senhorim, Carregal do Sal e Nelas,
vai realizar um estudo sobre “O Estado da Leitura
nos concelhos de Carregal do Sal e Nelas”.
Terá a consultoria do Plano Nacional de Leitura
e do Departamento de Educação e Psicologia da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A apresentação pública será no dia 30 de janeiro,
às 10h30, numa sessão aberta a todos os interessados.

Leitor do ano 2020

BARRY WHITE GONE WRONG

O Leitor do ano de 2020, que utilizou por
mais vezes o serviço de Empréstimo Domiciliário da Biblioteca da Fundação Lapa do
Lobo, foi Agostinho António Matias, residente na Lapa do Lobo. Como celebração,
recebeu o Diploma de Leitor do Ano e um
livro. Continuação de boas leituras.

Depois de um 2018 recheado de concertos,
os BWGW estrearam em 2019 um novo álbum, “Done”.
Uma mistura de rock, blues e um pouco de
funk que poderemos ouvir no dia 25 de janeiro, sábado, no Auditório Maria José Cunha, na Fundação Lapa do Lobo.

COMEMORAÇÃO: 20 edições de “O LOBO”
parar

Numa nostálgica retrospetiva, recuperamos as 20 capas de “O Lobo”, desde janeiro de 2017
até à capa desta edição.
Os primeiros seis números tinham a capa igual, pois o formato era A6, que se desdobrava para
formato A4. Só no número sete se adotou pelo formato A3, dobrado em dois, que ainda hoje se
mantém. Para avivar a memória, eis todas as capas de “O Lobo”, até aos dias de hoje.

O estado da leitura
APRESENTAÇÃO PÚBLICA

A Fundação Lapa do Lobo, em parceria com os Municípios de Carregal do Sal e Nelas e os
Agrupamentos de Escolas de Canas de Senhorim, Carregal do Sal e Nelas, apresenta “O Estado da Leitura: estudo sobre os hábitos de leitura nos concelhos de Carregal do Sal e Nelas”.
Com a consultoria do Plano Nacional de Leitura (PNL) e do Departamento de Educação e
Psicologia (DEP) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o estudo tem
como objetivo conhecer os hábitos de leitura, respetivas causas e consequências, da população
maior de 18 anos, residente na área de abrangência da Fundação Lapa do Lobo: os concelhos
de Nelas e Carregal do Sal.
A apresentação do Estudo terá lugar no próximo dia 30 de janeiro, às 10h30, no Auditório
Maria José Cunha, Fundação Lapa do Lobo, com o seguinte programa:

agenda
| JANEIRO |
sábado, dia 11:
ARQUITETURA EM CONTEXTO RURAL: Projetos e obras na região de Viseu
Inauguração da Exposição | Galeria da Fundação Lapa do Lobo | 21h00
sábado, dia 25:
CONCERTO
Barry White Gone Wrong | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
5ª feira, dia 30:
O ESTADO DA LEITURA
Apresentação do Estudo sobre hábitos de Leitura nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal
Auditório Maria José Cunha, FLL | 10h30
| FEVEREIRO |
Sábado, dia 01:
OFICINA DOS MISTÉRIOS
Oficina poética feita de perguntas (e de escuta) para famílias | Auditório Maria José Cunha, FLL | 11h00

SUGESTÃO DE LEITURA
IR NUM PÉ E VIR NO OUTRO
de Maria José Mouraz
Edição ou reimpressão: 2019
Editor: Fundação Lapa do Lobo
Idioma: Português
Dimensões: 22 cm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 137
SINOPSE:
É o resultado da rubrica "Quem se
lembra dos caminhos velhos", do Jornal Canas de Senhorim.
“Não pensámos que tal iniciativa pudesse agradar tanto às pessoas, mas a
verdade é que hoje, verão ou inverno, dia ou noite, há sempre gente
caminhando por esses caminhos
fora.
Esta é a razão porque decidimos
transformar o "Quem se lembra dos
caminhos velhos", rubrica de um pequeno jornal local, num roteiro para
quem queira conhecer a sua terra e
aproveitar para combater o sedentarismo. Assim nasce o "Ir num pé e Vir
no Outro".

