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EDITORIAL
Vem aí o ELOS:
Festival Literário de Nelas
Março é mês de celebrar a poesia, a
mulher, a árvore, a água, o livro
português. É mês de celebrar a leitura.
Este ano, na sua 4º edição, o ELOS,
agora sob o desígnio de Festival
Literário, desafia todas as pessoas a
comemorar a festa do livro e da leitura
durante uma semana inteira. Como
habitual, teremos encontros de autor
concertos, exposições, teatro, música,
concursos e muito mais.
A Biblioteca da Fundação Lapa do
Lobo, como elemento da organização
(da Rede de Bibliotecas de Nelas),
recebe, dia 21 de março, o “Sair da
Gaveta: encontro de autores da
região”. Este ano, alargamos o
convívio aos autores do concelho de
Carregal do Sal, para além dos
habituais autores de Nelas.
O encerramento do ELOS também
será nas instalações da Fundação
Lapa do Lobo, com o espetáculo sobre
Camilo Castelo Branco, com os Vítor
Blue.
São boas notícias!
Rui Fonte

ELOS
Festival Literário DE NELAS
De 15 a 23 de março, os habitantes e visitantes do
concelho de Nelas poderão usufruir de diversas
atividades relacionadas com o livro e leitura,
naquela que é a 4ª edição do “ELOS”, organizado
pela Rede de Bibliotecas de Nelas.

LIDOS E ACHADOS

BATE NA MADEIRA

Os primeiros parceiros da iniciativa já
receberam a caixa de “Lidos e Achados”, que
disponibiliza livros para todos os gostos e
idades. Os Agrupamentos de Escuteiros e as
Universidades Seniores da nossa área de
abrangência já podem provar que “há livros
que são um achado!”

“Bate na madeira: lendas e ilusões” é um
espetáculo de magia e palavras, onde as
lendas da região, lidas por Rui Fonte, serão o
mote para as ilusões de José Pereira, mais
conhecido como Zé Magico. Tudo isto ao
som da música de Nuno Carvalho.
É dia 6 de abril, às 21h30, na FLL.

LIDOS E ACHADOS
“Há livros que são um achado!”, abandonam as estantes da Biblioteca da FLL e vão para as
Universidades Seniores de Carregal do Sal e de Nelas e para os Escuteiros de Nelas e Canas
de Senhorim, para ser lidos ou simplesmente manuseados durante 3 semanas, havendo lugar,
depois, a uma atualização das caixas de “Lidos e Achados”. Depois destas quatro primeiras
parar entidades, espera-se alargar a iniciativa a outras organizações e associações da região.

UM CAPÍTULO SOBRE POESIA
COM INÊS FONSECA SANTOS E JOÃO PAULO COTRIM

“Por dentro da rapariga
por dentro da suite sem vista,
a cidade prateada”.
Foi com palavras de Inês Fonseca Santos, uma das convidadas especiais, que se deu início a mais
uma, a 10ª, edição de “Um capítulo sobre...”, no passado dia 23 de fevereiro de 2019, na Fundação
Lapa do Lobo.
A poesia foi o tema escolhido. Inês Fonseca Santos e João Paulo Cotrim – na companhia de Rui
Fonte, coordenador da Biblioteca da FLL, no âmbito da qual se promove esta iniciativa –
falaram sobre poesia, a sua atualidade, pertinência e lugar no contexto literário português.
Perante uma plateia atenta, onde se notou a presença de autores locais e membros da Rede de
Bibliotecas de Nelas, “Um capítulo sobre poesia” demorou-se pela noite dentro, como as
palavras se demoram em nós sempre que as descobrimos e reencontramos nos livros e nas vozes
dos poetas.

SAIR DA GAVETA
Encontro de autores da região
Integrado no ELOS: Festival Literário de Nelas, organizado pela Rede de
Bibliotecas de Nelas, a Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo promove um
encontro de autores da região. É no dia 21 de março, às 18h00. Aberto ao
público, é uma oportunidade para conviver com os nossos poetas, escritores,
professores, cozinheiros, fotógrafos... com obras editadas em livro. Nesta 4ª
edição, teremos como convidada especial a escritora Rita Canas Mendes.

DESCOBRIR CAMILO

BATE NA MADEIRA

Espetáculo musical

LENDAS E ILUSÕES

Rui Fonte, coordenador da Biblioteca da FLL
sobe ao palco do Auditório Maria José Cunha
na companhia de José Pereira (Zé Mágico)
para contar histórias acompanhadas de
ilusões, com uma banda sonora especial a
cargo de Nuno Carvalho. Um espetáculo de
lendas e ilusões, onde o Lobo da Lapa, a Moira
Encantada ou a Bácora Russa, entre outras,
serão as estrelas da noite. É a magia das
palavras a acontecer, dia 6 de abril, às 21h30,
na Fundação Lapa do Lobo.
O projeto Vítor Blue apresenta no Auditório
Maria José Cunha o espetáculo “Descobrir
Camilo”, que pretende recordar o legado
deixado por uma das maiores referências da
literatura mundial. Depois do espetáculo,
teremos a oportunidade de ouvir o Prof.
Doutor Carlos Mota Cardoso, numa palestra
sobre o autor. “Descobrir Camilo” encerra a 4ª
edição do ELOS: Festival Literário de Nelas.

ELOS: Festival Literário de Nelas

agenda
| MARÇO |
6ª feira e sábado, dias 15 e 16:
DESPENTEAR O SENTIR
Ação de formação com Marina Palácio | Auditório Maria José Cunha, FLL
5ª feira, dia 21:
SAIR DA GAVETA: Encontro de autores da região
Convidada especial: Rita Canas Mendes | Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo | 18h00
Sábado, dia 23:
DESCOBRIR CAMILO com Vítor Blue
Convidado especial: Carlos Mota Cardoso | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
| ABRIL |
sábado, dia 06:
BATE NA MADEIRA
Espetáculo de magia e leitura | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30
2ª a 6ª feira, dias 8 a 12:
CONSTRÓI O TEU MUNDO
Oficina com Gonçalo Fonseca | Auditório Maria José Cunha, FLL | 14h30-17h30
sábado, dia 12:
O BAIRRO
Espetáculo de teatro de objetos | Auditório Maria José Cunha, FLL | 21h30

OUTROS TEMPOS

Arlindo Brito a malhar centeio com Joseph na casa do Manuel

Lapa do Lobo-18 de julho 1956
®Fotografia de António Cândido Fonseca

