agenda
| MARÇO |
Sábado, dia 04:
Lapa Saudável: Rastreio
Sábado, dia 11:
Oficina de escrita criativa, com a escritora Ana Pessoa
6ª feira, dia 24:
Radionovela: Apresentação pública
Sábado, dia 25:
Aprender em Comunidade: ação de formação com José
Pacheco

O Lobo
Boletim informativo
da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo

| ABRIL |
Sábado, dia 01:
Palestra “A infância no tempo”, com Paula Pranto
5ª feira, dia 13:
“Ideias fixas”: Apresentação pública da Oficina de teatro
5ª a 5ª feira, dias 20 a 27:
ELOS DE LEITURA
Festa Literária do concelho de Nelas
Sábado, dia 29:
Tertúlia de encerramento da exposição “A Infância no
tempo”
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Clarinete Concorda

PALESTRA

Espetáculo Musical

“A Infância no Tempo”
Integrada na exposição patente na Galeria da Fundação
Lapa do Lobo sobre brinquedos de infância, irá ter lugar no
Auditório Maria José Cunha uma palestra com o título “A
Infância no tempo”, com Paula Pranto como oradora
convidada. Essa palestra irá refletir sobre algumas questões
sobre a infância, como por exemplo as brincadeiras das
crianças de hoje ou a relação entre escola e família no ato de
brincar da criança.
Será no sábado, dia 01 de abril, às 21h30.

No passado dia 25 de fevereiro, em vésperas de Carnaval,
a Fundação Lapa do lobo recebeu o quinteto Clarinete
Concorda, constituído por: Igor Varela (clarinete), Tomás
Soares (violino), Rui Antunes (violino), Daniel Silva (viola
d'arco) e Ana Maria Mikus (violoncelo).
Uma proposta mais erudita que a Fundação Lapa do
Lobo trouxe até ao Auditório Maria José Cunha, mas que foi
bastante bem recebida e aplaudida.

Um capítulo sobre... cinema

Oficina de escrita criativa

Com Catarina Mourão

Com ana pessoa

No dia 18 de fevereiro, o Auditório Maria José Cunha,
na FLL, numa parceria com o Cine Clube de Viseu,
recebeu a realizadora Catarina Mourão, para mais uma
tertúlia literária, desta vez sobre cinema. Depois da
visualização do documentário “A Toca do Lobo” sobre o
avô da realizadora – o escritor Tomaz Figueiredo – seguiuse uma conversa bastante interessante com a convidada.

Sob a designação de “Maratona de autoficção”, o Projeto
Alcateia – Serviço Educativo da FLL promove uma Oficina
de Escrita Criativa com a Orientação de Ana Pessoa, autora
dos livros “Supergigante” e “O caderno vermelho da rapariga
karateca”, que pode encontrar e requisitar na Biblioteca da
FLL.

adivinha
Debaixo da terra nasci e fui criada
Cá fora minha mãe me deu alento
Sustentou de vez uma ninhada
Sou agora valoroso alimento.
(Solução: no próximo “O Lobo”)
(Solução do número anterior: O arado)

SABER POPULAR
Março liga a noite com o dia,
O Manuel com a Maria
O pão com o mato
E a erva com o sargaço
Adágio popular

